Concrete Repair
Klej do napraw betonu
Prosty sposób naprawiania pęknięć i odprysków
posadzek oraz poziomych elementów betonowych.

Bardzo szybki – w 5 minut zapewnia estetykę i bezpieczeństwo
użytkowania naprawionego miejsca.
Pęknięcia i odpryski posadzek betonowych wyglądają
nieestetycznie i stwarzają potencjalne zagrożenie.
Do tej pory naprawienie takich usterek wiązało się
z koniecznością zatrudnienia wyspecjalizowanej firmy

lub samodzielnego naprawienia posadzki metodą,
która powoduje wyłączenie podłogi z użytku nawet
na 24 godziny. Teraz, stosując 3M™ Concrete Repair,
oszczędzasz czas i pieniądze.

3M™ Concrete Repair – Naprawa uszkodzeń betonu w powierzchniach poziomych
PRODUCT: 3MTM CONCRETE REPAIR DP-600SL

WŁAŚCIWOŚCI
•

Samopoziomująca masa poliuretanowa wpływa gładko w oczyszczone
pęknięcia oraz szczeliny i twardnieje już po 5 minutach. Po 15
minutach po naprawionej powierzchni może przejechać wózek widłowy.

•

Nie pęka i nie kurczy się.

•

Elastyczny poliuretan dokładnie wypełnia naprawiane miejsce i osiąga
trwałość o wiele większą niż w przypadku napraw masą betonową.

•

Nie zawiera rozpuszczalników.

•

Prosta aplikacja za pomocą zwykłego wyciskacza do mas
klejących/uszczelniających (standardowa tuba 310ml)*, bez potrzeby
wydawania pieniędzy na zaawansowany sprzęt lub czekania na
wyspecjalizowanego wykonawcę.

*Przed zastosowaniem należy przeczytać instrukcję i zapoznać się z zalecanymi
środkami ostrożności podanymi na opakowaniu narzędzia.
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Opis

Szara,
samopoziomująca
masa poliuretanowa
do napraw betonu

Zawartość zestawu

• tuba 250 ml masy
do napraw betonu
• 2 dysze

Czas
przydatności
do użycia

70 sekund

Czas do uzyskania Czas pełnego
wytrzymałości utwardzania
wstępnej

5 minut

Pakowanie

60 minut 6/karton

ZASTOSOWANIA
• Naprawa pęknięć i odprysków posadzek i poziomych
powierzchni betonowych;
• Mocowanie w posadzkach kotew i tworzenie połączeń
gwintowanych dla lekkich obciążeń;
• Do zastosowania na zewnątrz lub w pomieszczeniach dobrze
wentylowanych.
SPOSÓB APLIKACJI
•

Przygotowanie
Usunąć wszystkie luźne elementy z przestrzeni, która ma
być wypełniona. Powierzchnia betonowa powinna być sucha
i odtłuszczona.

•

Naprawa
Włożyć dyszę jak najgłębiej w szczelinę i wypełnić ubytek
z lekkim naddatkiem. Masa wypoziomuje się i wstępnie zwiąże
w ciągu ok. 1 min.

•

Wykończenie
Już po 15 minutach można szlifować powierzchnię i wyrównać
krawędzie. Pomalować można po godzinie.

Uwaga:
Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów firmy 3M oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne;
ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji.
Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję, czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.
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