
'poino KR no nowiezchniach rond i zotok outobusowych Po|łinno colkowicie wypelniać szczeliny miedzy kostkomi no cątei ich
Wsokości (nie liczqc części osądzenio kost*i lł podbudowiĄ. Ną etąpie wiektowonid wskoząny iest kontąkt z Producerxemw kwestii dobmnio optyna|nych wymiarów Wpelnienią,

PT - sPo|NA KB służy do spoinowonio w obszoroch nowopowstołych, istńióiqcvćt' óroz storyctr wvbrukówo,i
z komienio noturolnego, klinkieru:

sPEcYFl KACJA WARU N KÓW PRoJ E|ooWAN |A l WYKoNYWAN |A

SPOINA KB
Mrozoodporno. rozbierol no komporycjo frokcionowonych kruszyv,

mineroInych i dwuskłodnikowe| bezrozpuszczolnikowe| żywicy epoksydowej
-dę^ yypę'Inisnic fug kostki brukowej z komienio noturo|neqo i k|inkieru

o Minimo|no glębokość spoinowonych szczelin- 30 mm
. Minimo|no szerokość spoinowonych szcze|in -5 mm
Uwa-oo:

1 strefY ruchu kołowego (włqcznie z ruchem cięŹkim),
o strefy ruchu pieszego,
. zobytkowe tereny storego miosto (dziedzińce, rynki)
o praTdomowe podjazdy,
o obieĘ ogrodowe,
o podwórko, ścieżki spocerowe, p|oce, skwery dziedzińce,
o elementy infrostrukturydrogowel.

Colkowic ierozbieroInc.dz ięk i  temu kostkę brukowq możno ponownie wykorzystoć
Wyjqtkowo irwoło i wytra7moło no duże obciqżenio
Łotwo w wykononiu
Nowieachnio z kostki komiennej oroz pojedyncze je| e|ementy sq stobi|ne dzięki temu, że SPo|NA KB
nie u|ego wypłukoniu
Uniemoż|iwio porostoniu roś|inności, trow, chwostów w przestzenioch między komieniomi
Jest odporno no mróz i só| drogowq :

Wypełnione trwo|e spoiny eIiminujq ryzyko zopodonio się obcbsów
Podnosi estetykę nowierzchni
Wytrzymolo no moszynowe czysząenie

lnstyilt Bodowey
Dróq i Mosłów
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. SPOINA KB posiodo znok budowlony B

. Wytrzymołość no ściskonie > 30 MPo

. Wyirzymofość no zginonie f 8 MPo
o Skurcz po 28 dnioch sezonowonio mox. 0,óO4 mm/m
o Ston'SPolNY KB po l50 ryk|och zomrożonio i odmrożonio - bez zmion _ brok uszkodzeń
. stopień mrozoodporności ) Fl50
o Gęstość roboczo gotowei spoiny w temperotuze 2C"C- | ,61 Ę/dm3
o Wońość pH - l0-.|2
o Czos zochowonio wlościwości roboczych _ 20-30 minut

I - OPIS PRODUKTU

AKTUALIZACJA 25.08,20I0



II - WARUNKI WYKONYWANIA
. Nojniższo dopuszczo|no temperoturo przy wykonywoniu proc + 5 c miezono przy podloź:u
' Czos procy no przygotowonym moteriole - 20 - 30 min (no podstowie bodonio

pzeprowodzonego w worunkoch loborotoryjnych przy temperotuze +20"C)

III - SPOSOB WYKONANIA
Prrygotowonie nowierzchni
Powiezchnię utoźonego komienio (z sugerowonq szerokościq szczelin minimum 5 mm) no|ezy oczyścić
z resztek podsypki, by nie doszło do wymieszonio ze SPo|NĄ KB. Przed PrzystqPieniem do spoinowonio
no|aĄ dokłodnie oczyścić szczeliny z zanieczyszczeń itym somym nodoć im odpowiedniq głębokość zgodnie
z pkt.I speclikocji. Możno w tym ce|u uĄć sprężonego Powietrzo.
Prrygotowonie SPOIM KB
SPOINA KB dostorczono jest w gotowych opokowonioch odpowiodojqcych proporcjom mieszonio kruszywo
i Ąwicy '
Moteriol znojduje się w dwóch pojemnikoch

. Pojemnik A - zowieroiqcy mieszonkę kruszywo i ż1n,vicy

. Pojemnik B - zowierojqcy odpowiedniq i|ość utwordzoczo
Zowońość pojemniko B no|eĄ prze|oć do pojemniko A, o nostępnie dokłodnie wymieszoć mieszodłem
elektrycznym paez około 2 minuty. Nostępnie cołość mieszonki pzełoĄć do osobnego poiemniko
i ponownie mieszoć przez okoto 2 minuty.
Podczos paygotowywonio moteriołu no|eĄ zuĄć co|q zowońość pojemniko A i B. UĄcie większej |ub
mniejszej iIości jednego ze skłodników może spowodowoć, że spoino nie utwordzi się.
UWAGA:
Moteriot noleży przechowywoć w fobrycznie zomkniętych opokowonioch w suchym miejscu w temPerotuęe
dodotniej moksymo|nie przez okres ó miesięcy. Roz otwońe opokowonie no|e;ry zU4ć od rozu.

Ukłodonie sPo|NA KB
Powierzchnię, no której ukłodono będzie spoino, zwi|źyć wodq (np. mgłq wodnq użylvojqc zroszoczo'1,
uwożojqc, oby nie zo|oć szcze|in wodq. odpowiednlo przygotowonq SPolNA KB noleĄ zgrubnie ukłodoć no
zwi|żonq powierzchnię zo pomocq gumowej pocy |ub metoIowego zgornioko, poczym wprowodzić dokłodnie
SPo|NA KB w szczeliny zo pomocq średnio twordej miotły. NostęPnie storonnie obmieść nodmior moterio|u
średnio twordq miotłq. Po uplywie około l5 minut nowieachnię obmieść miękkq miotłq i pozostowić do
utwordzenio.

UWAGA:
. Spoino nie zostqpi prowid|owo dobronej do obciqźenio konstrukcji nowieachni w tym podbudowy, któro

winno być wykonono zgodnie z odrębnymi wymogoniomi zowońymi w projekcie.
. Zospoinowono nowieachnio musi być dokłodnie zomieciono, ocryszczono z resztek świeżej spoiny,

poniewoż nieusunięte pozostolości spolny zwiqżq slę z powierzchniq. |ch usunięcie w późnlejszym czosie
wymogo czyszczenio mechonicznego.

. Świeżo zospoinowono powierzchnio jest ciemniejszo (z bardziej wyrozistym ko|orem komienio) - efekt
ten z czosem zoniko.

. Swieżo wykononq zospoinowonq nowierzchnię no|eży chronić przed ewentuo|nymi opodoml
otmosferycznymi pzez okres |2 godzin. Możno w tym ce|u uiryc fo|ii budow|onej zomocowonej no
dystonsoch.

Zo|ecenio d|o użytkowników
. Eksplootroc|o - powierzchnię zospoinowonq spoinq żywicznq KB możno obciqżoć po okresie :

. ruch pieszy - po l2 godzinoch *

. ruch kołowy - po 48 godzinoch*

. ostoteczne utwordzenie - po 7 dnioch+
* pod worunkiem sezonowonio w temp. od +15"C do +20'C


