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FESCOTOP F45K

Tootekirjeldus
Fescotop F45K on tsemendipõhine põrandapuiste. F45K on valmis
segatud põrandatugevdi, mis kantakse värskele betoonile.
• suure kulumiskindlusega
• mittetolmav, tiheda pinnaga
• suurendab pinna löögitugevust
• suurendab pinna keemilist vastupidavust õlidele ja määretele
• tasane ja tugev pind
• lihtsasti hooldatav
Kasutuskohad
Fescotop F45K -põrandapuistet kasutatakse betoonplaadi kulumiskindluse suurendamiseks ja
tolmutekke tõkestamiseks. Tüüpilised kasutuskohad on näiteks:
• laod, laoplatsid ja käiguteed,
• tööstushooned,
• parkimismajad, garaažid,
• tanklad,
• Sadamakaid, laadimisplatvormid
Kasutusjuhend
Betooni tugevus peab vastama kasutusotstarbele ja mahukahanemine võimalikult väike. Kandke
betoon vajaliku kõrgusmärgimi ja kasutage tihendamiseks talavibraatorit (või käsivibraatorit).
Tihendamisel tuleb olla hoolikas. Kohe, kui betooni plastilisus seda lubab, tuleb betooni hõõruda
käsitsi või mehaaniliselt. Kui betoonil on vaba, eraldunud vett, eemaldatakse see enne hõõrumist
kummist voolikuga või kelluga aeglaselt üle pinna pühkides. Hõõrumist on soovitatav alustada kiiresti
kõvenevate pindade, seinte, ukseavade, postide ja tõkiste juurest. Betoonil ei tohi kasutada
kaltsiumkloriidi, soolavett ega soola sisaldavaid täitematerjale.
Laotage puistematerjal kas käsitsi või abivahendit kasutades ühtlaselt pinnale. Oodake, kuni
puistematerjal on üleni niiskunud betoonis sisalduva veega (pind on tumenenud). Hõõruge pinda
võimalikult kohe madalate pööretega hõõrutiga. Hõõruge nii, et niiskus tuleks läbi puistematerjali ja
moodustaks plaadi peal plastilise kihi. Puistematerjal laotatakse käsitsi kahes kihis, esmalt 2/3
puistematerjali kogusest ja pärast hõõrumist ülejäänud materjal nii, et pind muutuks võimalikult
tasaseks. Teist kihti hõõrutakse samamoodi nagu esimest kihti. Kui puistematerjal paigaldatakse
seadmega, laotatakse kogu materjal ühe korraga.
Kui pinna kõvenemine lubab, tuleb pinda hõõruda väikese pöörlemissagedusega
hõõrumisseadmega, mille hõõrutilabad on tasased. Lõplikuks tasandamiseks kasutatakse sama
seadet, kuid suurema pöörlemissagedusega.
Kui põrandapind talub pealkõndimist, piserdatakse sobivat töömeetodit kasutades kogu pinnale
Fesconi järelhooldusainet. Kulunorm u 10 m2/l.
Vuugid lõigatakse sisse kohe, kui see on võimalik nii, et betoon ei lõhene.
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Töövahendid puhastatakse veega.
Jäätmekäitlus
Ladustamine ja jääkide käitlemine. Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta
https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank
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Tehnilised andmed
Materjali kulunorm

5 - 10 kg / m2, sõltuvalt alusele esitatud nõuetest,
betooni kvaliteedist ja töötingimustestKerge ja
keskmine koormus 3-4,5kg/m²Keskmine ja suur
koormus 5-6kg/m²Värvilised põrandad 6-8kg/m2

Olek

pulber

Värvus

9 standardset värvust

Maksimaalne terasuurus

0–3 mm

Kogus pakendis

25 kg

Ladustamine

vähemalt 12 kuud (niiskuse ja külmumise eest
kaitstult)

Kuivamisaeg

Pealkäimine lubatud 1–2 ööpäeva pärast
Kergliiklusele lubatud 7–10 ööpäeva pärast
Täiesti kuivanud 28 ööpäeva pärast

Survetugevus

veekogus 3,25 l / 25 kg 1 ööpäev: u 40 MPa (EN
196-1)
7 ööpäeva: u 70 MPa
28 ööpäeva: u 85–90 MPaSurvetugevusklass
C80

Paindetõmbetugevus

u 6,5 MPa, paindetugevusklass F6

Kulumiskindlus

5,0 cm3 / 50 cm2Kulumiskindlusklass A6

Mahukahanemine

28 ööpäeva: 1,25‰ (UNI 6555-73)

Tuletõkkeklass

A1

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa
seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

