
Технически фиш за продукта
BOSTIK NivoTech Chaprapid ( CHRONOCHAP )

За направа на бързосъхнещи замазки, вътрешни и външи подове и др.
  Строителни продукти

УПОТРЕБА
BOSTIK NivoTech Chaprapid е готова за употреба
смес за изравняващи замазки с бързо свързващи и
съхнещи свойства, подходяща за направа на
изравняващи и плаващи замазки преди монтирането
на керамични плочи, PVC настилки, линолеум, мокет и
паркет. Може да се използва и при наклони.
NivoTech Chaprapid е подходяща за направа на бързи
замазки с дебелина от 10 до 60мм. Може да се
използва върху бетонови подове, циментови замазки,
обработен бетон, съществуващи плочки.
Продуктът е подходящ за подово отопление.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА
− Готов  продукт
− Бързо стягащ и бързо съхнещ: само 3 часа след

полагането му могат да се монтират керамични
плочки, а след  24 часа паркет

− Лесен за полагане
− Изключително подходящ за високо концентрирано
   натоварване
− Идеален за наклони

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА
− Консистенция: пудра
− Цвят: Сив
− Температура при работа : Препоръчително е да е
   между 8°C и 25°C. Не под 5°C или над 30°C
− Направна вода: от 2.5 до 2.7 литра за  25 кг торба
− Отворено време за работа: 20минути при  20°C
− Сила на натиск: след 7 дни > 25 MPa; след 28 дни >
   40 MPa
− Време за съхнене преди полагане на настилка*: от 3
   до 5 часа за керамични плочки, прибл. 6 часа за
   самониволиращи се смеси, 24 часа за паркет
− Време за пешеходен трафик: 1 ½ до 2 часа
− Подходящ продукт за подово отопление: Да
   *Зависи от температурата и дебелината.

ПОЛАГАНЕ
Основата трябва да е здрава, суха (да няма
вероятност от повишаваща се влага); с адекватна сила
на опън и на натиск; без остатъци от цимент, без
пукнатини и структурни дефекти; чиста и без прах,
мазнини, кюрингови смеси, запечатки или каквито и да
е други замърсявания, които биха възпрепятствали
правилното стягане и съхнене.
Всички големи дупки трябва да се запълнят с  ROXOL
RENO QUICK.

Остатъците от лепило трябва механично да се
ограничат до минимум.

ПОЛАГАНЕ
Използвайте приблизително 2.5 до 2.7 литра чиста
вода за 25кг торба. Смесете NivoTech Chaprapid с
вода в бъркалка за цимент или циментовоз 2  до 3
минути.
Тъй като сместа се стяга бързо, при прекъсвания на
работата, незабавно изпразнете и почистете миксера,
помпата и маркучите. Нанесете сместа на основата,
трамбовайте и изгладете, за да достигнете желаната
дебелина на финиша. Уверете се, че фугите за
движение и разширение са направени професионално.
Те трябва да са маркирани ясно, за да е възможно
прорязването им отново върху навоположената
замазка.

Прилепнали замазки (дебелина от 10 до 60мм за
тежко натоварени зони)
Подгответе свързващият материал (шприц) като
използвате 2 части NivoTech Chaprapid или цимент,
една част UNIDUR 10 и 1 част вода. Положете
акаприготвеният шприц върху предварително
навлажнена основа и положете бързо
материала/замазката.

Замазки върху разделителна мембрана/
изолационен слой (дебелина от 40 до 60мм за
тежко натоварени зони).
Сложете разделителна мембрана върху основата
(полиетиленов изолиращ лист минимум 150 µm) в
съответствие със строителните наредби. Сложете
изолиращ материал (като полистиренова пяна) по
периметъра на зоната и около колоните, за да
разделите стените от замазката. В случай на
прекъсване на работата за повече от 30мин. сложете
стоманени шипове (арматура) с дължина 30см и
диаметър 6мм, на разстояние 30см. Това ще осигури
преход между между старите и новите изливания.

Плаващи замазки (дебелина от 40 до 60мм за тежко
натоварени зони).
Сложете изолационен слой върху основата в
съответствие със строителните наредби.
Защитете от прекалено бързо изсъхване, т.е. от
директна слънчева светлина, течение или висока
стайна температура.

В същото време лошото проветрение и ниските
температури значително ще увеличат времето за



съхнене. Не полагайте подови настилки докато сместа
не е изсъхнала напълно.

ЗАБЕЛЕЖКИ
При горещо време положете грунд или спояваща
суспензия с цел предпазване от прекалено бързо
съхнене.
Не добавяйте вода след като сместа е започнала да
стяга.
Не смесвайте NivoTech Chaprapid с други циментови
пудри или пясък.
Не добавяйте излишно количество вода, тъй като това
ще промени характеристиките на замазката.
Не използвайте върху ронливи, деформирани,
постоянно влажни субстрати или субстрати без финиш
покритие навън.

РАЗХОДНА НОРМА
Прибл. 2 кг/м² за дебелина 1 мм

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ
ВАЖНО: преди започването на каквато и да е работа с
CHRONOCHAP® изучете внимателно листа с данни за
безопасност приложени към продукта.

Не вдишвайте прах, ЗАЩИТЕТЕ кожата и очите от
директен контакт с пудрата и още повече с мокрия
материал след смесването му с вода.  Продукта е
силно алкален, когато е мокър – може да причини
сериозно увреждане на очите и алергични кожни
реакции.

За повече подробности, вижте листа с данните за
безопасност на www.quick−fds.com.

ГОДНОСТ
До 6 месеца в оригиналните неразопаковани торби при
сухи условия.

ПАКЕТИРАНЕ

Код SKU В
кашон

123360 25кг хартиена торба 1

Препоръките за приложение и използване на продуктите са предоставени изцяло добронамерено и са определени в резултат на
общоприетите стандарти, които задължително трябва да бъдат спазвани (или следвани). Тъй като употребата на продуктите е извън наш контрол
не поемаме никаква отговорност за изпълнени работи на база на тази документация. Тази документация не трябва да замества предхождащи
работата проби, които препоръчваме при първоначална употреба, специфични характеристики, условия отнасящи се до поддръжка и работа с
продукта, работният обект или околната среда и др. (или не се изключват такива проби). Всички цифри, препоръки и предпазни мерки са базирани
на цялостни изследвания и нашия реален опит, за които сме без ангажимент. Въпреки, че цялата документация е събрана прилежно и старателно,
не поемаме никаква отговорност за грешки, неточности или печатни грешки. Запазваме правото да променяме продукта, когато счетем това за
необходимо. При необходимост от допълнителна информация преди или след работа с продукта, моля свържете се с нас на тел. +359 2 945 46 02
e-mail:office@conixtrade.com

Препоръчително е да се следват предпазните мерки, описани в продуктовите спесификации, копия от които се предоставят по заявка.


