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InfraSTONECARPET е декоративна безфугова нас- 
тилка от каменни агрегати със свързващо вещество - 
епоксидна смола. Системата е трипластова, дебели- 
ната варира от 10 mm до 30 mm, в зависимост от 
основата и натоварването, на което ще бъде изложена, 
както и размера на каменните агрегати. Подходяща е 
за средно и силно натоварени обществени площи с 
пешеходен и автомобилен трафик.

Отлична адхезия към различни основи
Задържа дневното разпрашаване и 
улеснява почистването и поддръжката
Противоплъзгаща
Устойчивост на химични вещества 
Висока износоустойчивост
Екологична и безвредна
Комфортна и естетична
Бърза инсталация

Изисквания към основата

Почистването трябва да започне най-рано след 7-мия 
ден от полагането. Мокро почистване - с моп, четка, 
водоструйка с ниско налягане. За дълбоко почистване 
се използват специализирани почистващи машини. Да 
се използват почистващи препарати несъдържащи 
разтворители.

Поддръжка и почистване

Описание на системата

Области на приложение

до + 65°C

мax. 10 тона

25N/mm2 >
1,5 MPa

BS2050

36 ч. 24 ч. 16 ч.

78 ч. 48 ч. 36 ч.

12 дни 7 дни 6 дни

свойство резултат

Температуро-
устойчивост

Леко
проходим

Пълно
химическо

втвърдяване

Якост на
натиск

Якост на
свързване

Антистатични
изисквания

Напълно
проходим

Време за
втвърдяване

Температура
10°C 20°C 30°C

Техническа таблица

Цветова гама

Бетонът или основата на замазката трябва да бъде 
суха, здрава (над 25N/mm²), обезпрашена,  обез- 
маслена. Да са спазени разширителните фуги, да има 
добри наклони. Температура на въздуха при нанасяне: 
от 5°C до +25°C, влажност до 80%. Готовата смес от 
каменни агрегати и биндер се полага върху 
подготвената основа само от обучени специалисти, 
посредством маламашка. Настилката може да бъде 
изпълнена в 8 цвята.

Информацията, предоставена в този документ, е вярна и точна до нивото на текущите ни технически познания. Тя може да се разглежда само като препоръки 
към нашите клиенти и не предполага никаква обвързваща достоверност. Правни обвързващи ефекти се изключват.                                                                            01.01.2021     

InfraSTONECARPET 3 - пластова

Основа

Безцветен епоксиден грунд
INFRAFLOOR EP 100

Междинен пласт епоксидна смола
INFRAFLOOR EP 100

с каменни агрегати

 Полиуретанов финишен пласт
INFRASTONE PU PROTECT Varnish G 

    

Обща дебелина на системата 10 - 30 mm

Описание на системата / Разходна норма 
1) INFRAFLOOR EP 100 – Безцветен епоксиден грунд 
     0,2 - 0,4 kg/m2
2) INFRAFLOOR EP 100 -  Междинен пласт епоксидна 
     смола 1 - 3 kg и каменни агрегати 15 - 40 kg
 3) INFRASTONE PU PROTECT Varnish G – 
     Полиуретанов финишен пласт 0,3 - 0,8 kg

Характеристики и предимства

Инсталирането става от обучен / сертифициран екип 
от специалисти. Възможност за монтаж върху стари 
подове и настилки

Инсталиране

ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ

InfraSTONECARPET 
Декоративна настилка “Каменен килим”

черно

червено зелено бежово пясък

графит сиво бяло


