Qualitop Master
Erittäin suorituskykyinen, kauniin näköinen
värillinen kulutuskerros teollisuuslattioihin
Tuotekuvaus
Qualitop Master on värillinen kovetin käytettäväksi
ainoastaan massan muodossa. Se sisältää mineraalisia
ja synteettisiä yhdisteitä sekä lisäaineilla rikastettua
sementtiä. Qualitop Masterin raekoko ja koostumus on
suunniteltu erityisesti saavuttamaan optimaalinen
tiheys.
Värit
Saatavana 14 eri väriä
Katso Rocland värikartta
Tuotteen edut
• Erinomainen kulutuksenkestävyys
• Erinomainen kestävyys liikenteelle
• Kaunis ulkoasu
• Sähköäjohtava pinnoite (tarkista suositukset).
Käyttö
• Messuhallit
• Monikäyttöhallit
• Kaupat ja työpajat
• Yksityisasunnoissa
• Teollisuuden käytössä
• Korkeavarastoissa

Tekniset tiedot
Qualitop Master täyttää vaatimukset EN 13813 mukaisesti.
Qualitop suorituskyky testi
Testaus CSTB No. RT07-26005324*01

Qualitop master
Betoni

Puristuslujuus:

≥ 70 N/mm2
EN 13892-2

Taivutuslujuus:

≥ 8 N/mm2
EN 13892-2

Kulutuskestävyys:

≤ 5cm3 / 50 cm2
EN 13892-3

Kulutuskestävyys:

BS 8204 'AR 1' luokka
EN 13892-4

Qualitop Master
Qualitop Master on käyttövalmis pinnankovetin.
Sitä käytetään ainoastaan märkää märälle päällysteenä.

Käyttöohjeet
Betonialustan valmistelu
Kulutuskerros asennetaan laattaan tai päällysteelle jonka
paksuus on määrätty allaolevan maan ominaisuuksien ja
kuormituksen mukaan.
Notkistimia voidaan lisätä parantamaan betonin
työstettävyyttä. Massa työstetään niin pian kuin betoni
alkaa kovettua, pinnan tasoituksen jälkeen, jotta kovetin
yhdistyy täydellisesti kantavaan kerrokseen.
Vaadittavat valmistelut
Laajat betonialueet tulee tasata käyttäen laser-ohjattua
oikaisukonetta. Pienemmät alueet voidaan tasata linjareilla ja
oikolaudalla.

Jälkihoito
• Roc Cure tulee ruiskuttaa välittömästi viimeistelytyön
jälkeen koko pinnan alueelle.
• On ensiarvoista että kovettumis prosessi on ennakoitu
ennen lattian käyttöönottoa. Seuraavat viiveet tulee
huomioida:
jalankulkuliikenne
7 päivää
kevyt liikenne
10 päivää
täysi liikenne (trukit jne.)
28 päivää

Menekki
Qualitop Master tulee käyttää vähintään määrällä 12 kg/m2
'märkää märälle' päällysteenä.
Roc Cure levitetään käyttäen alhaisen paineen ruiskua
tasaisesti pinnan yli määrällä vähintään 100g/m2.
Katso Roc Cure tekninen tuotekortti.

Pakkaus
Qualitop Master kulutuskerroksen levitys
Märkää märälle päällysteen valmistelu.
- Sekoita 3 - 3,5 litraa vettä / 25-kg-säkki Qualitop Master
pystyakselisella sekoittimella (betonisekoitin) kunnes
homogeeninen massa hyvällä plastisuudella on
saavutettu.
Huomioitavaa:
Korkealuokkainen lopputulos voidaan saavuttaa vain
seuraavalla tavalla. Koneellinen ruiskutus ei ole sallittua.
- Levitä massa lastalla tai oikolaudalla muotin sisällä
toivottuun paksuuteen, käyttäen vähintään 12 kg/m2.
- Kun pinnoite alkaa kovettua, kulmat ja reunat tulee
tasoittaa käsin ja avoin alue hiertokoneella.
- Kiillotus tulee suorittaa viimeistelysiivillä. Käytä Teflon
siipiä kun viimeistelet pintoja vaaleimmilla väreillä
(luunvaalea, lohen punainen, valkoinen) välttämään
pinnan polttamista.

Qualitop Master on pakattu 25-kg-säkkeihin.
Suursäkki pakkaukset ovat mahdollisia erikoistilauksena
projekteihin joissa on siirrettäviä sekoittimia. Suursäkkien
sisältö voidaan mitoittaa sekoittimen kapasiteetin mukaan
(max. 1000kg).
Mikäli varastoidaan alkuperäisissä pakkauksissa, suojassa
kosteudelta ja sateelta, kuivassa paikassa, varastointiaika
on 6 kuukautta. Kerran avattu säkki tulee käyttää
välittömästi.

Käyttöturvallisuus
Kuten kaikissa jauhemaisissa tuotteissa, käytettävä
tarkoituksenmukaista pölynsuojaa sekä käsineitä.
(Katso tuotteen käyttöturvallisuustiedote)
Suositus
Ole huolellinen saumojen suojaamisessa ja korjaamisessa.
Puhdista ja pidä huolta kulutuskerroksesta säännöllisesti
(katso ohje lattian kunnossapidosta).

Maahantuoja:
ALIMEX Oy
Huvilakatu 12
FI-04400 Järvenpää
Puhelin +358 9 2922 350
Fax +358 9 2916 006
myynti@alimex.fi www.rocland.eu

Valmistaja: Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
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Huomioitavaa :

Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annetty hyvässä uskossa perustuen tietämykseemme,
kokemuksiimme ja testeihin pitkällä aikavälillä tuotteissamme. Ne ovat kuitenkin vain
suosituksia eivätkä vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takuun ainoastaan tuotteidemme laadulle, kun
niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaleissa olosuhteissa.
Käyttövastuu on aina asiakkaalla. Käyttäjän on aina tukeuduttava käytettävän tuotteen
viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettäessä.

Tél. : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03
www.rocland.eu

