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MAPETOP
N AR6
Νέο σκληρυντικό επιφάνειας
για βιομηχανικά δάπεδα
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Mapetop N AR6

Έτοιμο προς χρήση μείγμα επιλεγμένων αδρανών κατάλληλης κοκκομετρίας, 
τσιμέντου Portland και ειδικών προσθέτων,  για την επιφανειακή σκλήρυνση 
βιομηχανικών δαπέδων. 

Που χρησιμοποιείται 
Χάρη στην υψηλή μηχανική αντοχή και αντοχή στη φθορά, το Mapetop N AR6 είναι ιδιαίτερα κατάλληλο 
για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα με υψηλό βαθμό κυκλοφορίας εμπορευμάτων, όπως:

• logistics, αποθήκες πρακτορειών μεταφορών 
και ναυτιλιακών πρακτόρων σε βιομηχανικές 
αποθήκες και αποθηκευτικούς χώρους,

• αυτοκινητοβιομηχανία και μηχανουργεία,

• υπόστεγα αεροδρομίου και αποθήκες 
λιμανιών,

• αποβάθρες φόρτωσης/εκφόρτωσης 
αυτοκινήτων και ράμπες πρόσβασης σε 
χώρους στάθμευσης και γκαράζ,

• χώρους φόρτωσης εμπορευμάτων σε 
εμπορικά κέντρα.



Πως να εφαρμόσετε το Mapetop N AR6
Το Mapetop N AR6 εφαρμόζεται με επίπαση ενώ 
το σκυρόδεμα είναι ακόμα νωπό πριν αρχίσει να 
στεγνώνει και μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε 
χειροκίνητα είτε μηχανικά.

Χειροκίνητη εφαρμογή:
Η χειροκίνητη εφαρμογή του Mapetop N AR6 
πραγματοποιείται με «επίπαση» της επιφάνειας 
με δύο στρώσεις, με ποσότητα από 1,5 έως 2,5 
kg/m2 ανά στρώση. 

Μόλις το Mapetop N AR6 απορροφήσει υγρασία 
από το σκυρόδεμα, πρέπει να ενσωματωθεί σε 
αυτό και να εξομαλυνθεί με έναν μηχανικό δονητικό 
συμπιεστή (ελικόπτερο). Αυτή η εργασία πρέπει να 
πραγματοποιείται αμέσως μετά από κάθε στρώση.

Μηχανική εφαρμογή:
Εάν το προϊόν εφαρμοστεί μηχανικά, το Mapetop 
N AR6 πρέπει να επιπαστεί στην επιφάνεια σε μία 
μόνο ομοιογενή, επίπεδη στρώση με ποσότητα 
από 3 έως 5 kg/m2.

Μετά από αυτή την εργασία, λειάνετε την επιφάνεια 
με ένα δονητικό συμπιεστή (ελικόπτερο).

Πίνακας 
χρωμάτων

Χειροκίνητη εφαρμογή του  Mapetop N AR6

Μηχανική εφαρμογή του  Mapetop N AR6

Επιπέδωση της επιφάνειας με έναν δονητικό συμπιεστή

Σημείωση: τα εικονιζόμενα χρώματα είναι 
μόνο ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν 
λόγω περιορισμών της εκτύπωσης.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ

ΠΡΑΣΙΝΟ

ΑΝΘΡΑΚΙ

TOBACCO

Mapetop N AR6  
και Ευρωπαϊκά Πρότυπα
Το Mapetop N AR6 ανήκει στην κατηγορία 
υλικών που κατατάσσονται από το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο UNI EN 13813 “Τσιμεντοκονίες και 
υλικά για τσιμεντοκονίες”. Σύμφωνα με αυτό 
το πρότυπο, τα χαρακτηριστικά απόδοσης του 
υλικού προσδιορίζονται από μια κατηγορία για 
κάθε μεμονωμένη απαίτηση.
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