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Tuotekuvaus

Asentaminen

Barrikade
Steinbelegg Kivipäällyste on
saumaton luonnollinen kivipinnoite ulkoalueille.
Tuote koostuu pestyistä ja kuivatuista
luonnonkivistä, jotka sekoitetaan värittömän ja
joustavan hartsisideaineen kanssa. Muodostuva
pinta on näyttävä, turvallinen, kulutuskestävä ja
helppohoitoinen.

Pohjana oleva asfaltti tulee puhdistaa.
Kivipäällyste voidaan asentaa epätasaisen ja
halkeilleen asfalttipinnan päälle.

®

Barrikade® Steinbelegg toimitetaan neljänä eri
standardisekoituksena,
vaaleanharmaana,
harmaa-mustana,
terracottana
sekä
ruskeankeltaisena. Vähimmäispaksuus on 15 mm.
Alueille, joilla on autoliikennettä suositellaan
kerrospaksuudeksi 18 mm.

Käyttökohteet

Barrikade® Steinbelegg soveltuu ajoluiskiin,
kävelyteille, sisäänkäynteihin, pihoille ja muille
ulkoalueille. Se soveltuu erittäin hyvin luomaan
miellyttävän ulkotilan yksityisille alueille,
toimistokortteleihin, julkisille alueille jne.

Betonipinnat tulee hioa vapaaksi betoniliimasta ja
ne täytyy pohjustaa (primer).
Sideaine on 2-komponenttinen ja se sekoitetaan
vispiläsekoittajalla vähintään 3 minuuttia.
Sideaine ja kivimassa sekoitetaan keskenään
suuressa sekoittajassa, noin 100 kg erissä. On
tärkeää tehdä sekoitusprosessi jokaisessa erässä
samalla tavalla.
Valmis seos levitetään säätölastalla
levityslaatikolla ja tasoitetaan lastalla
lattianhiertokoneella.
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Suositeltu asennuslämpotila: 5…30°C. Pinta kestää
sadetta 2-3 tuntia asennuksen jälkeen.
Kovettumisaika: 5-6 tuntia @ 18°C

Ominaisuudet
Barrikade® Steinbelegg tarttuu erittäin lujasti
useimmille alustoille. Alustan tulee olla kova,
kuiva ja puhdas. Riittävä sadeveden poisto tulee
olla järjestetty. Tuote voidaan asentaa uudelle ja
vanhalle asfaltille sekä betonille ja puun sekä
teräksen päälle. Käytettäessä kerrospaksuutta 30
mm, tuote voidaan asentaa jopa suoraan
rakennekerrosten päälle.
Pinnoite kestää pakkasta ja lämpötilanvaihteluita
kunhan alusta on vakaa.
Barrikade® Steinbelegg on kehitetty luomaan
luonnollisen ympäristön jossa samalla saadaan
sileitä ja suoria pintoja. Erilaisten kuvioiden ja
rajausten tekeminen on helppoa käyttämällä eri
kivilajeja.
Barrikade® Steinbelegg on kulutuskestävä ja
helppohoitoinen. Sade pitää pinnan puhtaana.
Perusteelliseen
puhdistukseen
suositellaan
painepesua.
Tuotteen elinkaari riippuu ennen kaikkea
liikenteestä ja mekaanisesta rasituksesta. Kevyen
liikenteen rasittama pinta on pitkäikäinen. Pinta
voidaan kunnostaa levittämällä uusi kerros kiviä
ja sideainetta.
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