
Zalecenia

1) SUPAFLO należy stosować wyłącznie wewnątrz budynków. Nie nadaje się na balkony, tarasy 
    czy podjazdy.

2) SUPAFLO to podkład podłogowy w związku z czym nie może być traktowany jako końcowa 
    warstwa podłogi. Przed użytkowaniem pomieszczenia musi zostać przykryty posadzką końcową 
    np. panelami, płytkami, wykładziną, żywicą, parkietem itp.

3) Pod różne rodzaje posadzki końcowej dedykowane są różne rodzaje SUPAFLO. Informacja
    o optymalnym wyborze rodzaju SUPAFLO pod konkretny rodzaj posadzki końcowej jest podana 
    w Karcie Technicznej SUPAFLO dostępnej na www.betonnadom.pl.

4) Temperatury stosowania SUPAFLO:
     - minimalna temperatura wewnętrzna przy wylewaniu i przez następne 48 godzin wynosi 5 °C.
     - maksymalna temperatura wewnętrzna przy wylewaniu i przez następne 48 godzin wynosi 30 °C.

5) Po wylaniu SUPAFLO przez 48 godzin nie należy wchodzić na wylewkę.

6) Po wylaniu SUPAFLO przez 48 godzin wszystkie okna i drzwi powinny być zamknięte.

7) Po 48 godzinach należy otworzyć okna i drzwi, i rozpocząć wietrzenie pomieszczeń. Dozwolony
    jest ruch pieszy.

8) Po 2 - 4 dniach należy usunąć szczotką z twardym włosiem i/lub szpachlą mleczko powstałe
    na SUPAFLO.

9) Jeżeli podkład nie był zamiatany i/lub wykończenie podłogi wymaga podwyższonej przyczepności
    podkład należy przeszlifować mechanicznie (zwykle warstwa grubości ok. 1-2 mm). Im podkład jest
    bardziej suchy tym łatwiejsze i bardziej efektywne będzie szlifowanie.

10) Jeśli jest ogrzewanie podłogowe, może zostać włączone już po 7 dniach i wygrzane zgodnie 
      z Instrukcją wygrzewania SUPAFLO dostępną na www.betonnadom.pl

11) SUPAFLO należy doprowadzić do wilgotności ≤ 0,3% w przypadku podkładu z ogrzewaniem
      podłogowym, lub ≤ 0,5% w przypadku podkładu bez ogrzewania podłogowego. Powyższe zalecenie
      należy ponadto zweryfikować z wymaganiami producenta posadzki końcowej odnośnie wilgotności.

12) Warstwę końcową podłogi można układać po usunięciu mleczka, wysuszeniu do wymaganej
      wilgotności i/lub wygrzaniu podkładu podłogowego oraz nałożeniu gruntu kompatybilnego
      z podkładem podłogowym na bazie siarczanu wapnia (jeśli jest to wymagane przez producenta
      posadzki końcowej).

13) Szczegółowe informacje zawarte są w Karcie Technicznej, Instrukcji wykonania podkładu
      podłogowego SUPAFLO oraz Instrukcji wygrzewania SUPAFLO. Powyższe dokumenty dostępne 
      są na stronie www.betonnadom.pl
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