
NAZWA PRODUKTU
® ®Rapid Set  TRU  PC 

Samorozlewna posadzka dekoracyjna, 
imitująca terrazzo (lastriko)

OPIS PRODUKTU
Rapid Set TRU PC to wysokiej jakości, 
innowacyjna, samorozlewna posadzka 
dekoracyjna o składzie opartym na 
specjalnej technologii cementu, o wyglądzie 
szlifowanego betonu. Idealna tam, gdzie 
wymagane są szybkie przyrosty 
wytrzymałości, trwałość i niskoskurczowe 
wiązanie. TRU PC opracowano, aby móc 
imitować beton szlifowany. 
Materiał TRU PC jest samorozlewny
i zachowuje właściwości robocze przez
20 minut, a po 2 - 3 godz. możliwy jest ruch 
pieszy. Grubość warstwy 10 - 35 mm.

ZAKRES STOSOWANIA
Rapid Set TRU PC to wielofunkcyjny 
produkt przeznaczony do indywidualnego
i kreatywnego użycia. Do atrakcyjnych
i unikalnych rozwiązań w sklepach, 
restauracjach, holach, muzeach, biurach, 
szkołach, lotniskach i wszelkich innych 
pomieszczeniach reprezentacyjnych. 
Posadzka dostępna jest w różnych 
kolorach. Do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz, także w warunkach wilgotnych.
Z powodu wielorakich możliwości 
zastosowania polecamy wykonanie 
wcześniejszych prób lub powierzchni 
próbnych.

ZASTOSOWANIE
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże wytrzymałe na ściskanie
i rozciąganie, nośne i suche; bez 
zanieczyszczeń, środków antyadhezyjnych
i lużnych drobin. Powierzchniowa 
wytrzymałość na rozciąganie:
min. 1,5 N/mm². Zaleca się mechaniczne 
oczyszczenie podłoża np. przez śrutowanie. 
Obowiązują niemieckie normy DIN 18365
i DIN 18560. Należy zachować istniejące 
szczeliny dylatacyjne podłoża.

 •  efekt betonu szlifowanego
  bardzo łatwo rozlewna, imituje 

wygląd betonu szlifowanego

 •  bardzo szybkie wiązanie
  ruch pieszy po 2 - 3 godz.
  szlifowanie po 24 godz.

  •  skrajnie wysoka wytrzymałość
  po 24 godz. ok. 34 N/mm²
  po 28 dniach ok. 48 N/mm²

 •  wspaniały wygląd i połysk
  szlifowanie do wysokiego połysku 

dzięki małej zawartości polimeru
  i dużej gęstości

 •  atrakcyjność i różnorodność
  do nowych warstw i warstw 

wyrównujących i napraw, 
unikalność dzięki indywidualnemu 
barwieniu.

 •  grubość warstwy
  10 - 35 mm

 •  wewnątrz i na zewnątrz 
budynków

  do pomieszczeń zamaczanych 

Główne zalety:
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®TRU wygląd szlifowanego betonu



ZAPIELĘGNOWANIE
Po wyschnięciu wystarczającym dla ruchu pieszego polecamy 
zastosować odpowiedni impregnat lub preparat pielęgnacyjny. 
Zwiększy on odporność chemiczną, na wilgoć i zabrudzenie, 
nada estetyczny wygląd. TRU PC stanie się łatwą w 
pielęgnacji, odporną i atrakcyjną posadzką dekoracyjną.

MAGAZYNOWANIE
W suchym miejscu, podobnie jak cement. 
Okres przydatności do użytku ok. 6 miesięcy.

DODATKOWE PRODUKTY SYSTEMU
KORODUR TXPK - specjalistyczna dwuskładnikowa żywica 
epoksydowa
Rapid Set LevelFlor - samopoziomująca masa wygładzająca

WSKAZÓWKI
Posadzki dekoracyjne i jastrychy KORODUR podlegają 
prawom fizyki budowli. Na skutek działania niekorzystnych
i nieprzewidywalnych warunków na terenie budowy np. 
temperatury, przeciągu, nasłonecznienia, może dojść do 
niepożądanych zmian wyglądu (spękania, odkształcenia).
W szczególności rysy-spękania mogą mieć przeróżne 
przyczyny i nie da się całkowicie wykluczyć ich powstawania. 
Dobra jakość planu i wykonania robót redukuje ich ilość
i powiększanie się. Rysy są elementem unikalności i nie 
obniżają walorów posadzki. Składniki posadzek dekoracyjnych 
KORODUR to surowce naturalne. Dlatego też nie da się 
wykluczyć różnic koloru i wyglądu w porównaniu ze wzorcem. 
Różnice te zmieniają się zależnie od pory dnia, kątu padania 
światła, czy też pozycji obserwatora. Patrz również: niemieckie 
rozporządzenie 09/14 dot. posadzek dekoracyjnych 
Federalnego Zrzeszenia Branży Podłóg (BEB).

Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą. 
Dlatego też należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu 
z oczami należy skonsultować się z lekarzem. Zalecenia 
dotyczące technik aplikacji są oparte na naszym 
doświadczeniu. Polecamy dostosować aplikację do lokalnych 
warunków i w związku z tym odsyłamy do naszych ogólnych 
warunków sprzedaży i dostawy. Na zamówienie udostępniamy 
wskazówki techniczne dotyczące stosowania produktu.

Licencjonowany Producent w Europie:
KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG
Werk Bochum-Wattenscheid 
Hohensteinstr. 19
44866 Bochum, Deutschland
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57 - 0
Zert.: DIN EN ISO 9001:2008
  
Sprzedaż:
KORODUR International GmbH
Wernher-von-Braun-Str. 4
92224 Amberg, Deutschland
Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59 - 0
Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
info@korodur.de

GRUNTOWANIE
Specjalistyczną dwuskładnikową żywicą epoksydową 
KORODUR TXPK, następnie obficie posypać suszonym 
ogniowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu np. 0,4 - 0,8 mm 
(patrz KP KORODUR TXPK).

MIESZANIE I APLIKACJA
Zaleca się użycie odpowiedniego urządzenia, np. Hippo Mixer, 
Collomix-LevMix lub mieszadła wolno-obrotowego o ilości 
obrotów co najmniej 650/min. Nie używać mieszarek 
napowietrzających. TRU PC miesza się z 3,3 l czystej wody na 
worek. W celu uzyskania jednolitej konsystencji bez grudek 
należy kontynuować mieszanie przez 3 - 5 minut. W celu 
ustalenia właściwej konsystencji polecamy używanie naszego 
pierścienia rozlewnego (z instrukcją ustalaniaopadu/rozlewności). 
TRU PC należy zaaplikować i obrobić w ciągu
20 min.Temperatura zarabianego materiału powinna wynosić 
conajmniej + 10°C.

TRU PC aplikuje się na na przygotowane i zagruntowane 
podłoże na grubość od 10 mm. W celu uzyskania warstwy
o jednakowej grubości zaleca się użycie odpowiedniej rakli.
Po aplikacji należy powierzchnię wygładzić raklą gładzącą lub 
odpowiednim walcam kolczastym z tworzywa sztucznego. 

ZUŻYCIE
ok. 1,9 kg/mm/m².

225 kg worek wystarcza na ok. 1,3 - 1,4 m
warstwy o grubości 10 mm.

WYKOŃCZENIE
W normalnych warunkach w temp. + 20°C nie jest konieczne 
pielęgnowanie powierzchni wodą. W warunkach bardzo suchych, 
wietrznych, gorących lub słonecznych zaleca się pielęgnację 
przez równomierne rozpylanie mgły wodnej na dostatecznie 
związaną powierzchnię TRU.

SZLIFOWANIE
TRU PC można szlifować już po upływie 24 godzin po 
wbudowaniu. TRU PC wykazuje podczas szlifowania
i polerowania właściwości podobne do betonu. Powierzchnie  
można szlifować do stopnia wysokiego połysku. Na zamówienie 
udostępniamy instrukcję szlifowania. Uwaga: podczas 
szlifowania ściera się do 3 mm z wbudowanej warstwy
(w zależności od pożądanego wyglądu).
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®
TRU wygląd szlifowanego betonu

DANE TECHNICZNE przy temp. +20°C

czas zachowywania właściwości rob. 20 min.

właściwości samopoziomujące 15 min.

wytrzymałość na ściskanie (ASTM C-109 Mod.)

po 4 godz. ok. 19 N/mm²

po 24 godz. ok. 34 N/mm²

po 28 dniach ok. 48 N/mm²
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