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BOSTA SUPERFLOOR - to rozwiązanie, które pozwoli usprawnić etap konstrukcji posadzki.
Łatwy w aplikacji, półpłynny jastrych po wykonaniu pozwala na ruch pieszy już po 24-48 godzinach.
cEchy chARAkTERySTycznE
• Klasa wytrzymałości na ściskanie ≥ C16/20
• Klasa konsystencji – beton samozagęszczalny SCC
• Gęstość w stanie suchym 2200 ± 100 kg/m³
• Wartość najgrubszej frakcji kruszywa – Dmax 8 mm
• Zbrojenie przeciwskurczowe dodane bezpośrednio
do mieszanki
• Pola dylatacyjne nie większe niż 40 m²
zASTOSOwAniE
• Samopoziomujące wylewki
• Warstwy wyrównawcze pod płytki, parkiety,
panele, itp.
• Produkt odpowiedni do pokrycia ogrzewania
podłogowego
• Jako produkt naprawczy na stare, zniszczone
posadzki betonowe
• Do budynków jedno- oraz wielo-poziomowych

kORzyści zE STOSOwAniA PRODUkTU
• Oszczędność kosztów w stosunku do metody tradycyjnej (mixokret) –
obniżenie nakładu pracy
• Skrócenie czasu wykonania – zwiększona wydajność, szybka i łatwa
aplikacja
• Jakość wykonania – estetyczna i równa powierzchnia uzyskana bez
konieczności użycia wibratorów i zacierania
• Wysoka trwałość w porównaniu do tradycyjnych produktów
• Możliwość zastosowania w każdych warunkach wilgotnościowych –
łazienki, baseny, garaże, wilgotne piwnice
• W składzie 3-osobowego zespołu możliwość wykonania nawet
do 900 m2 posadzki dziennie
• Produkcja mieszanki kontrolowana komputerowo dzięki czemu
zachowujemy powtarzalnośc dostaw
• Brak konieczności pielęgnacji powykonawczej
• Wysoki współczynnik przewodzenia ciepła w porównaniu
do tradycyjnych metod
• Już po 24-48 h możliwy ruch pieszy po posadzce
wSkAzÓwki DLA wykOnAwcÓw
• Mieszanka dostarczana betonowozem, rozładunek pompą, koszem
lub bezpośrednio z leja
• Przygotowanie podłoża – zabezpieczyć betonowany obszar w celu
uniknięcia niekontrolowanego wypłynięcia mieszanki poza teren
betonowania
• Zwilżenie betonowanego podłoża
• Zastosowanie folii wykonując zakładki na stykach oraz wywinięcie
przy ścianach
• Do układania i zagęszczania używać tylko ręcznych łat, nie wibrować
• Wykonanie elementu zgodnie z PN-EN 13670 „Wykonanie konstrukcji
betonowych”

