DENSITOP® LT
Densitop® LT jest antypoÊlizgowà posadzkà o ekstremalnie wysokiej
odpornoÊci na Êcieranie i uderzenia i dobrà odpornoÊcià chemicznà. Jest
u×ywana tam, gdzie wyst∏pujà najwy×sze obcià×enia wywałane Êcieraniem i
u d e rzeniami lub gdzie sà b a rdzo wysokie wymagania sanitarne.

ZUþYCIE
Densit®

na m2

Primer

1,25 kg

Densitop® Basic
na mm gruboÊci

1,21 kg

Densidur S2-5
na mm gruboÊci

1,21 kg

Densit® Curing
Compound

0,25 kg

Densidur 00

Densitop® LT jest mieszankà
wysoko wytrzymałej zaprawy na
bazie cementu (Densitop® Basic) i
kruszywa (Densidur S 2-5), które sà
mieszane z wodà do uzyskania
g∏stej zaprawy.

3-4 kg

WłaÊciwoÊci zale×à od temperatury w jakiej
posadzka dojrzewa. Podane sà typowe wartoÊci
dla dojrzewania w +20°C.
WytrzymałoÊć na uderzenia mo×e być
poprawiona przez dodanie włókien stalowych.
OdpornoÊć na Êcieranie i wytrzymałoÊć na
Êciskanie mo×e być poprawiona przez u×ycie
boksytu jako kruszywa.
AntypoÊlizgowoÊć mo×e być poprawiona przez
posypanie powierzchni piaskiem.

WŁAÂCIWOÂĆ

Beton podkładowy jest przygotowywany
przez frezowanie, oczyszczenie i
namoczenie i u×ycie Primeru.
Sucha zaprawa Densitop® Basic i kruszywo
Densidur S2-5 sà mieszane z wodà w
mieszalniku.
Wylewka jest układana warstwà o gruboÊci 1525 mm przy u×yciu łaty wibracyjnej.

Densitop® LT jest stosowany jako
warstwa o gruboÊci 15-25 mm na
istniejàcym lub nowym podkładzie
betonowym. Mo×liwe sà ró×ne
kolory.

Dane Techniczne

SPECYFIKACJA

Powierzchnia jest zacierana mechanicznie.
Na koniec powierzchnia jest zabezpieczana
Densit® Curing Compound albo
posypywana piaskiem (np. Densidur 00).

Norma

WartoÊć

WytrzymałoÊć na Êciskanie (MPa)

BN-85/B-04500

80

50

90

110

8

10

13

WytrzymałoÊć na zginanie (MPa)

BN-85/B-04500

12

OdpornoÊć na Êcieranie (cm3/50 cm2)

DIN 52108

6-7

MrozoodpornoÊć

SS 137244

Bardzo dobra

NienasiàlkliwoÊć

DIN 1048

Penetracja wody
< 1 mm

AntyposlizgowoÊć

DIN 51130

R 10

Współczynnik ro z s z e rzalnoÊci termicznej

EN 1770

∝m = 10x10-6/°C

P rzewodnoÊć elektryczna (Ωm)

Force
method

105 suchy
104 mokry

EN 196-3

6-8

EN 12190

2500

Czas wjàzania (godz.)
G∏sto∏Êć

(kg/m3)

1 1 dzieƒ 7 dni

28 dni

