
 

 
 
 

 Техническа характеристика 

DUROFLOOR-CMT 

Трикомпонентно, саморазливно епоксидно подово покритие 
 
 

Описание 
 
DUROFLOOR-CMT е саморазливно подово 
покритие на база на цимент и епоксидни 
смоли, без разтворители. Притежава 
следните предимства: 

 Опростено и улеснено полагане. 

 Висока начална и крайна механична  
     якост. 

 Превъзходна адхезия към основата. 

 Висока паропропускливост. 

 Изключителни саморазливни свойства. 

 Няма корозивно действие.    
     (безопасен за стоманената армировка). 

 
Класифицира се като замазка тип CT-C50-
F10-AR0,5 според EN 13813. 
 

Области на приложение 
 
DUROFLOOR-CMT се използва за:  

 поправки и корекции,  

 заглаждане и 

 нивелиране  

на бетонни подове които ще се покриват с:   

 Епоксидни подови покрития 
(DUROFLOOR) 

 полиуретанови подови покрития 

 пластмасови подови покрития,  

 мокети,  

 дървен паркет и т.н. 
 
Полага се и върху относително пресни 
бетонни основи, за да се образува 
подходяща основа (поне 2 mm дебелина) 
за полагане на епоксидни слоеве.  
 
Подходящо и като крайно подово покритие, 
на дебелина до 3 mm, за заглаждане, 
нивелиране и увеличаване на 
повърхностната якост на механични 
натоварвания.  
 
 
 
 

Технически характеристики 
 
Химична основа: 2-компонентна   
(А+В)   епоксидна смола 

Химична основа (C): циментов прах 

Цвят (A+B+C): сив 

Плътност A: 1,096 kg/l 

Плътност B: 1,025 kg/l 

Обемна плътност C: 1,39 kg/l 

Обемна плътност                               
(A+B+C): 2,06 kg/l 

Съотношение на  
смесване (A:B:C):  1 : 2,6 : 16,5 по маса 

Живот на сместа                                                 
в съда: около 20 min при +200C 

Минимална  
температура  
на втвърдяване:  +80C 

Коефициент на  
паропропускливост: Sd = 0,75              
(EN ISO 7783-1/2) 

Проходимост:   след 15 часа при  
   +230C 

Следващ слой:  след 48 часа при 
+230C 

Крайна якост:  след 28 дни при 
+230C 

Якост на натиск:  60 N/mm2 
(EN 13892-2) 

Якост на огъване:  15 N/mm2 
(EN 13892-2) 

Износоустойчивост:  16 μm, AR 0,5 
(EN 13892-4, BCA) 

Адхезия:  >3 N/mm2   
(разрушаване на 
бетона) 

Модул на еластичност: 22 GPa 

 
 



 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в 
практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже 
определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на 
изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при 
които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. 

  

 

 
 
 
Максимална дебелина  
на слоя: 3 mm 
 

Указания за употреба 
 
1. Подготовка на основата 
Повърхността която ще се обработва 
трябва да е : 

 Стабилна и суха, или леко влажна, но 
без да е мокра. 

 Почистена от материали който могат да 
възпрепятстват адхезията към 
основата, като прах нестабилни 
частици, масла и т.н.  

Основата трябва да отговаря на следните 
изисквания: 
Клас бетон: поне В20/25 
Циментови замазки:     съдържание на 

цимент поне   
      350 kg/m2 

При много абсорбиращи или порьозни 
повърхности, основата трябва да се 
грундира с епоксиден грунд на водна 
основа EPOXYPRIMER-500 (неразреден 
или разреден с 30% вода по маса). Грунда 
се полага с четка или ролер на един слой. 
Разход: 200-300 g/m2. 
  
Полагането на DUROFLOOR-CMT става 
след като грунда е проходим 
(Приблизително 6 часа след полагане в 
зависимост от температурата и влажността 
в зоната на полагане). 
 
2. Смесване на DUROFLOOR-CMT 
Компонентите A, B , и C са пакетирани в 
предварително точно определено 
съотношение. 
Първоначално компонент A се разбърква 
добре в опаковката си и се премества в 
чист съд с приблизителен обем 30 l. След 
което цялото количество на компонент B се 
добавя към компонент A. Смесването на 
двата компонента продължава за около 30 
секунди с нискооборотен миксер (300 
обр/мин).  

 
 
 
Особено важно е сместа да се разбърка 
добре в близост до стените и дъното на 
опаковката, за да се постигне равномерно 
разпределяне на втвърдителя.   
Накрая се добавя компонент C при  
непрекъснато разбъркване. Разбъркването 
се извършва с нискооборотен миксер до 
получаване на еднородна смес 
(приблизително 3 минути). Към сместа не 
трябва да се добавя вода. 
 
3. Полагане 
DUROFLOOR-CMT се полага на дебелина 
до 3 mm чрез назъбена маламашка. Също 
така полагането може да се извърши и с 
голяма метална шина с гума или гладка 
маламашка. За да се отстрани затворения 
при разбъркването в сместа въздух, 
повърхността се обработва с иглен валяк. 
По този начин се предотвратява 
образуването на мехурчета и помага за 
постигане на слой с равномерна дебелина.  
 
Почистване на инструментите: 
Инструментите се почистват цялостно с 
вода, незабавно след употреба. След 
втвърдяване материала може да се 
отстрани само механично. 
 

Разход 
 
Приблизително 2,1 kg/m2/mm дебелина на 
слоя. 
 

Опаковка 
 
DUROFLOOR-CMT се предлага в опаковки 
от 25 kg (A+B+C) в следното съотношение: 
Компонент A:    1,24 kg. 
Компонент B:    3,23 kg. 
Компонент C:  20,52 kg. 
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Срок на годност - Съхранение 
 
Срок на годност 12 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки на проветриви и 
хладни места. 
  

Забележки 
 

 Времето за работа с епоксидни системи 
намалява с покачване на околната 
температура. 

 Повърхността на  DUROFLOOR-CMT 
след полагане трябва да се защити от 
влага в продължение на 24 часа. 
Влагата може да промени външният 
вид на основата и/или да я направи 
лепкава. Също така може да повлияе 
на втвърдяването. Избледнели или 
лепкави части от повърхността трябва 
да се премахнат чрез шлайфане или 
фрезоване и да се положат отново. 

 В случай при които времето между 
полагане на следващи слоеве е по-
дълго от предвиденото или ще се 
покриват стари подови покрития, 
повърхността трябва да се почисти и   
подготви отново преди полагане на          
следващия слой.  

 След втвърдяване, DUROFLOOR-CMT 
е напълно безопасен за здравето.  

 Преди употреба се запознайте със 
съветите за безопасност посочени на 
опаковката на продукта.  
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EN 13813 CT-C50-F10-AR0,5 

Cementitious screed material for use internally            
in buildings 

 
Reaction to fire:   F 

Release of corrosive substances:   CT 

Water permeability :   NPD 

Water vapour permeability:   NPD 

Compressive strength:   C50 

Flexural strength:   F10 

Wear resistance:   AR0,5 

Sound insulation:   NPD 

Sound absorption:   NPD 

Thermal resistance:   NPD 

Chemical resistance:   NPD 
 


