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TOP FLOOR             210111 

Cement kötőanyagú padló bevonat és záróréteg 
 
Leírás 
A TOP FLOOR egykomponensű, cementkötésű, szálerősítésű premix szárazkeverék.  
Nagy nyomó- és hajlítószilárdságának és kiváló kopási ellenállásának köszönhetően 
különösen alkalmas nagy forgalmú- ipari- , Nuvolato- vagy Acid Stain- padlók készítéséhez. 
Különösen alkalmas sérült betonpadlók felújítására. 
 
Tulajdonságok 
A TOP FLOOR alkalmazható 10-15 mm vastagságban vagy 15-25 mm vastagságban 3-6 mm 
kvarchomokkal összekeverve.  
• Könnyű felhasználás 
• Műanyagra vagy megszilárdult betonra alkalmazható 

• Alacsony karbantartási költségek 
• Alkalmas 10-25 mm-es pressbeton felületképzéshez  
• A targonca forgalomnak ellenáll 
• Fagy- és olvasztósó álló 
• Felülete nagy tömörségű 

• Beltérben és kültérben alkalmazható 
 
Felhasználási területek 

A TOP FLOOR nagy kopásállóságot igénylő belső és külső vízszintes betonfelületekhez 
használható, például: 
• Kereskedelmi és ipari padlók 
• Élelmiszer-feldolgozók / tárolók, szennyvíz- és víztisztító telepek 
• Kórházak, parkolók, garázsok, iskolák, bevásárlóközpontok és színházak 

• Szobák, pubok, üzletek megjelenítése 
 
Alkalmazás 
TOP FLOOR bekeverése 

A TOP FLOOR közönséges ejtőkeverő forgó dobjában keverhető. 25 kg TOPFLOOR-hoz 4,0 - 
4,2 l vizet kell keverni. Először csak a víz felét öntsük a keverőbe, és ehhez adjuk hozzá az 
összes TOP FLOOR-t. 3-5 percig kell keverni, miközben hozzáadjuk a maradék vizet. 
Keverjük, amíg egyenletes állagot nem kapunk. 
 
Felhordás meglévő betonra IDEAL BOND alapozóval 
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 A betonfelület nyomószilárdságának legalább 25 N/mm² -nak, a felületi húzó-tapadó 
szilárdság elvárható értékének 1,5 N/mm2-nek kell lennie. Minden port, laza és gyengén 
tapadó anyagot marással és nagynyomású mosással teljesen el kell távolítani. A fogadó 
felület tiszta, habarcstól, zsírtól, olajtól, laza és porló részektől mentes legyen. 
Az alkalmazás előtti napon az aljzatot be kell áztatni, hogy ne a felhordott vékony rétegből  
szívja ki a vizet. Alkalmazás előtt távolítson el minden víztócsát a felületről. 
 
Ideal Bond keverék 
Adagoljunk kb. 6-7 liter vizet minden 25 kg-os IDEAL-BOND zsákhoz, és keverjük kb. 3 percig 
kis sebességű habarcskeverővel, amíg a konzisztencia megfelelő nem lesz. Ne lépjük túl a 
feltüntetett vízmennyiséget! 
Dörzsöljük a keveréket az előkészített, nedves alapfelületre kemény sörtés kefével,  1-2 mm 
vastagságban, 2 kg/m2 anyagfelhasználást figyelembe véve. 
Azonnal vigye fel a TOP FLOOR keveréket "friss a frissre" technikával. Használat előtt kérjük, 
olvassa el az IDEAL-BOND termék műszaki adatlapját. 
Öntsük a bekevert TOP FLOOR-t (a keverési eljárást lásd fent) az IDEAL BOND-os 
fogadófelületre és simítsuk be. A TOP FLOOR felületének kialakítása a közismert betonozási 
módszerekkel történjen. 
 
Ipari padló  
Használjon propelleres simítót „Float shoe” simító papuccsal a besimításhoz. Ügyelni kell 
arra, hogy a felületet a simítóval ne „égesse meg”.  
 
Press betonpadló  
A szokásos módon járjon el. 
 
Utókezelés 
Legalább öt napig tartsuk nedvesen a TOP FLOOR-t. Párazáró utókezelő szer is használható. 
A tökéletes szilárdulás érdekében a TOP FLOOR felhordását követő 48-72 órára javasoljuk, 
hogy nedvesített geotextíliát helyezzen a felületre. 
Dilatációk  
A lehető leghamarabb vágja be a dilatációkat, de legkésőbb az öntéstől számított 24 órán 
belül. 
Az alaplemezen meglévő dilatációkat át kell vezetni az új padlóba is, azaz meg kell, hogy 
jelenjenek az új TOP FLOOR felületen. A TOP FLOOR-ban elhelyezett vágásoknak a teljes 
keresztmetszeten át kell haladniuk. 
30 napos szilárdulás után töltse fel a dilatációkat IDEAL FLEX-PU-val. 
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Technikai információ  
Bedolgozási hőmérséklet: 5-25 ° C. 
 
Anyagszükségletek  
Hozzávetőleges anyagfogyasztás / m2 / 10 mm vastagságra vonatkozóan: 
 15 mm vastagságig  20 kg/m² Top Floor 
 15 mm felett   16,6 kg/m2 Top Floor+ 3,4 kg kvarc-homok    
    (3-6 mm a Top Floor tömegének 20%-a). 
25 mm-t ne haladja meg a rétegvastagság. 
IDEAL BOND: kb. 2 kg / m2 

 
Csomagolás   
A TOP FLOOR 25 kg-os zsákokba van csomagolva.  
Eltarthatósági ideje száraz helyen, eredeti csomagolásában: 12 hónap. 
A standard szín szürke. Igény szerint további színek is elérhetők. 
 
Óvintézkedések 
A TOP FLOOR cementalapú termék. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. Érintkezés 
esetén friss vízzel mossa le. További részletek a biztonsági adatlapon találhatók. 
 
PROFESSZIONÁLIS TERMÉK, SZAKEMBEREK RÉSZÉRE 
 
 
 
 
 
 
FONTOS: 
Az e lapon található információk a legjobb gyakorlati és laboratóriumi alkalmazásokon alapulnak. A felhasználó felelőssége a termék adott 
célra való alkalmasságának ellenőrzése. A gyártó elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatával kapcsolatban. Használat előtt 
ajánlott a termék kipróbálása kisebb területen. Ez az ismertető az összes korábbi verziót felváltja és érvényteleníti. Az ebben szereplő 
adatok bármikor megváltoztathatók. Az Ideal Work termékek professzionális felhasználásra szolgálnak és a cég igény szerint rendszeresen 
szervez tanfolyamokat ügyfelei számára. Az e termékeket 


