
 
NEODUR HE 65 plus  
 

SUURE KULUMISKINDLUSEGA, KIUDUSID SISALDAV 

TASANDUSSEGU   OLEMASOLEVALE   BETOONILE. 

SOBIB  RENOVEERIMISTÖÖDEKS.                                           

VASTAB STANDARDILE EN 13813 – CT-C70-F9-A6 

Tootekirjeldus 
Neodur HE 65 plus on sünteetiliselt modifitseeritud, 

mikropolümeerset kiudu ja suure kulumiskindlusega 

KORODUR täitematerjale sisaldav tasandussegu, 

olemasoleva betoonpõranda katmiseks 15…30mm 

kihina. 

Kasutusalad 
Suure kulumiskoormusega põrandad nagu autoparklad, 

laopõrandad, lennuangaarid, kaubanduspinnad, 

tootmisruumid, jms. 

Materjali omadused 
• ei vaja eraldi nakkesegu või -dispersiooni 

• eelnevalt kiududega armeeritud 

• pumbatav 

• vastupidav kütustele, mineraalõlidele, lahustile 

• väga suure kulumiskindlusega 

• sobiv sise- ja välitingimustes, vastupidav 

märgades oludes 

• libisemiskindel 

• külmakindel, vastupidav jääsulatus-

kemikaalidele 

• suure pinnatihedusega 

• antistaatiline 

• vastab standardile EN 13813 

Tehnilised andmed 
survetugevus vastavalt EN 13813:                 C70                                            

   

paindetugevus vastavalt EN 13813:               F9                                                        

 

kulumiskindlus  vastavalt EN 13813:                A6   

paindetugevus vastavalt EN 13813:               F9                                                        
 
värvus:                                                       tsemendi-hall 
 
kihi paksus:                                                   15 – 30mm 
 
lisavee hulk:                                               ca 2,75l/25kg 
 
 
 

 

Paigaldusjuhised 
Aluspind peab olema freesitud ja/või kuulpuhastatud, 

avatud pooridega. Minimaalne alusbetooni klass on 

C25/30, nakketugevusega ≥1,50 N/mm². Aluspind peab 

olema vaba pragudest (vajadusel eelnevalt 

injekteerida), vaba lahtistest osakestest. 

Aluspind niisutada põhjalikult päev enne Neodur HE65 

plus paigaldust. Vältida loikude teket, üleliigne vesi 

eemaldada. 

Esmalt segada kokku Neodur HE 65 plus ja vesi nii, et 

tekiks lobritaoline konsistents (väga vedel segu). 

Paigaldada seda aluspinnale harjates  nakkeseguna. 

Segada Neodur HE65 plus veega, vahekorras  0,10 – 0,12 

(vesi/kuivsegu), segamise kestvus ca 3 minutit. Kõige 

paremini sobib segamiseks nn pan type segumasin 

(näiteks Atika Compact). Seejärel valada eelnevalt 

vedela seguga harjatud pinnale (“värske – värskele” 

meetod). Segukihi ühtlasema paksuse tagamiseks võib 

kasutada juhtsiine. Pind viimistleda vastavalt nõetele, 

võib kasutada nii vibrolatti kui ka masinhõõrutit. 

Värskelt paigaldatud Neodur HE65 plus kihti tuleb kaitsta 

liigkiire väljakuivamise eest. Seda võib teostada kilega 

katmisega või järelhooldusainega nt. Korotex. 

Vuugid tuleb kopeerida vastavalt vuukide paikne-

misega aluskihis. Segu kiht eraldada vertikaalsetest 

konstruktsioonidest servalindi abil. 

Pakendamine 
Neodur HE65 plus on pakendatud tugevtatud paberkotti.  

Originaalpakendis säilib materjal 12 kuud.      

Ohutusabinõud 
Toode sisldab tsementi. Nahale sattumisel pesta naha 

pinda jooksva vee all.  Soovitav on kanda kindaid ja 

kaitseprille. Silma sattumise korral loputada mitme minuti 

jooksul ettevaatlikult veega.  Eemaldada kontakt-

läätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge 

eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata 

ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga. Arsti poole 

pöördudes võtta kaasa toote juhend või etikett. 

Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi 

isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt 

direktiivile 89/686/EÜ.  

Müük ja nõustamine 
Betotrade OÜ 
Tapri 13, Tallinn 11415 
Tel: +372 656 6767 
E-post: info@betotrade.ee 


