Техническа карта 02/2009 г.

Thrakon NSH 650
NSH 650 е полимер-модифицирана посипка (повърхностен втвърдител) на циментова
основа за постигане на повърхност с висока износоустойчивост при шлайфани
бетонови настилки и замазки. Полагането на NSH 650 осигурява защита на бетоновия
под от търкане, удар и други механични въздействия. Съдържа цимент, кварцов
пясък, минерални пълнители, добавки и пигменти.
NSH 650 се предлага в сив, жълт и червен цвят.
Области на приложение
NSH 650 се използва като посипка (повърхностен втвърдител) за шлайфан бетон или
циментови замазки. Препоръчва се при полагането на индустриални бетонови
подове и замазки в складови, търговски и промишлени помещения, паркинги,
подземия на сгради, и др.
Опаковка – торба - 40 кг / палет – 35 бр.

Полагане
След като повърхностната влага на прясно положения бетон се изпари или отстрани, нанесете (поръсете)
равномерно NSΗ 650 върху вече вибрираната бетонна смес на два последователни слоя ръчно или машинно с
дозираща посипката машина. Повърхността се обработва (шлайфа) машинно с така наречените „хеликоптери”, които
набиват посипката в бетона и създават яка спойка помежду им.
Абсолютно се забранява добавянето на вода върху вече положената посипка NSΗ 650.
По време на полагането, както и поне през следващите 24 часа, околната температура и тази на основата трябва да
бъде между +5 и +35°C.
Да не се полага при:
- наличие на отрицателни температури до 24 часа след нанасяне на материала.
- висока влажност и силни въздушни течения.
- директно огрени от слънцето и/или нагорещени повърхности.
Разходна норма
2
За 0,3 см. слой - около 5 - 6 кг/м .
2
За 0,5 см. слой - около 8 - 9 кг/м .
Препоръки за безопасност
•
S2
Да се пази от достъп на деца
•
S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата
•
S26
При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ
•
S37
Да се ползват предпазни ръкавици
Информационният лист за безопасност е на разположение на професионалния потребител при поискване.
Съхранение и срок на годност
Да се съхранява върху дървени палети в сухи и проветриви помещения при температури над 0˚C. Срок на годност в
оригинални неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.
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