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CHEM CSÚSZÁSMENTES IPARI PADLÓ TERMÉKISMERTETŐ 
(CHEM 600 + SURF I; II) 

 
ÁKMI 3051/2000 és MF 02/94 engedélyekkel rendelkezik 

 

��������        ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: 
 

Nagy forgalmú lépcsők, rámpák, parkolóházak, raktár aljzatok, járófelületek, 

járdák csúszásmentes felületi kialakítására, külső – belső térben egyaránt. 

 

��������        ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS: 
 

A beton alapfelület min. C16-os szilárdságú legyen. A laza morzsolódó részeit és 

szennyeződéseit el kell távolítani. E célra gépi mosás, kézi vagy gépi vésés, 

nagynyomású vízsugár vagy homokszórás alkalmas. A letisztított betonfelületet 

vízzel be kell nedvesíteni. A felületen pangó víz ne maradjon. Az előkészített 

felületre fel kell kenni erős kefével a CHEM PRIMER ALAPOZÓT (tapadó 

folyadékot – 0,5 kg/m2). Az alapozónak nem szabad megszáradnia. Akkor jó a 

kötés, ha a felületen kékes színűvé válik, tapintásra ragadós. 

 
��������        BEDOLGOZÁS, FELHASZNÁLÁS CHEM 600: 
 

Az alapozott felületre kell bedolgozni a SURF habarcsot minimum 5 mm 

vastagságban. Az „A” komponenst (porkeverék) kell a „B” komponenssel 

(diszperzió keverék) csomómentesen összekeverni. A keverőedénybe először a 

folyadékot kell beletenni, és lassan fokozatosan hozzáadni a port. Hagyományos 

betonkeverő a keverésre nem alkalmas, mivel a diszperzió kevés porral elegyedve 

a keverő falára tapad, a keverés nem ad egyenletes minőséget. A keverési előírást 

szigorúan be kell tartani. A megkevert habarcsot az alapozóval kezelt 

betonfelületre kell egyenletesen bedolgozni, kőműves eszközökkel. A bedolgozott 

anyagot a kötés ideje alatt tűző naptól, csapó esőtől védeni kell. Az anyag  
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bőrfelületre vagy szembe való kerülést védőkesztyű, védőszemüveg használatával 

célszerű megelőzni. 

 
��������        KEVERÉSI ARÁNY: 
 

25 kg porkeverékhez 4 liter folyadékkomponens. 
 

��������        ANYAGSZÜKSÉGLET: 
 

5 mm vastagságban: 12 kg/m2 
 
 
��������        UTÓKEZELÉST nem igényel. 
 
��������        TÁROLÁS: 
 

A CHEM 600 vizes diszperzió légmentesen lezárt eredeti csomagolásban, fagytól 

és erős felmelegedéstől védve (30’C fölötti hőmérsékleten és közvetlen 

napsugárzásnak kitéve ne tároljuk) 6 hónapig tárolható; hosszabb tárolás esetén 

hártya képződik a tetején, ilyen esetben használat előtt jól fel kell keverni a hártya 

eltávolítása után; a porkeveréket zárt csomagolásban nedvességtől védett helyen 

6 hónapig lehet tárolni. 


