
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEODUR Level 
 Posadzka przemysłowa CT-C40-F8-AR0,5 
 ŁATWO PŁYNĄCA, SAMOROZLEWNA,  

 SZYBKOTWARDNIEJĄCA, GRUBOŚĆ WARSTWY 4 – 30 MM 
 

OPIS PRODUKTU 
NEODUR Level – cementowa, mineralna, 
szybkotwardniejąca, modyfikowana 
polimerami, cienkowarstwowa posadzka 
przemysłowa do wykonywania warstw  
od 4 do 30 mm, CT-C40-F8-AR0,5.  
 

ZASTOSOWANIE 
Do wnętrz i na zewnątrz. Do wykonywania 
warstw posadzek przemysłowych związa-
nych z podłożem mineralnym, zarówno no-
wych, jak i do napraw w halach produkcyj-
nych, magazynach, garażach podziemnych, 
sklepach i w podobnych obiektach. 
 

WŁAŚCIWOŚCI 
� łatwa do zarobienia 
� łatwo płynąca 
� do pompowania agregatem 
� szybkotwardniejąca  
� szybka możliwość obciążania ruchem 
 pieszym 
� do wysokich obciążeń 
� niskie naprężenia własne 
 

DANE TECHNICZNE 
woda zarobowa:  ok. 4,75 l na worek 25 kg 

czas obróbki: ok. 30 min., wyższe 
przy +18 °C i 65 % temp. skraca ją, 
względnej wilgot- a niższe wydłużają 
ności powietrza czas aplikacji 
temperatura wykonania:  
podłoże: od ok. 8 °C do ok. 25 °C 
powietrze: od ok. 8 °C do ok. 30 °C 
Obci ążenie:  zależnie od temp. 

ruch pieszy: po ok. 3 h 
ruch kołowy*: po ok. 24 h 
niskie obciążenie: po 3 dniach 
pełne obciążenie: po 7 dniach 
Zużycie: ok. 1,7 kg/m²/mm 
 

* pojazdy o ogumieniu pneumatycznym 
 

SPOSÓB UŻYCIA 
Podło że:  
wytrzymałe na ściskanie i rozciąganie, 
nośne i suche; bez zanieczyszczeń, 
środków antyadhezyjnych i lużnych 
drobin.  
Powierzchniowa wytrzymałość na roz- 
ciąganie: ≥ 1,5 N/mm². Obowiązują nie-
mieckie normy DIN 18365 i DIN 18560. 
Należy zachować istniejące szczeliny 
dylatacyjne. 
 

Gruntowanie:  
dyspersją żywic syntetycznych 
KORODUR PC (patrz: Karta Techniczna).  
 

Aplikacja:   
mechaniczna, należy dopasować kon-
systencję (rozpływ wg DIN EN 12706  
12 - 13 cm, cylinder d = 30 mm, 
h = 50 mm) oraz dobrać pompę 
ślimakową np. m-tec Duo Mix 2000. 
 

Zarabiać w mieszarce wymuszonej np. 
Hippo Mixer, Collomix-LevMix lub mie-
szadłem o co najmniej 650 obrotach/ 
min. Nie używać mieszarek mogącach 
spieniać mieszankę. 
 

NEODUR Level zarabiać w stosunku  
ok. 4,75 l wody na 25-kilogramowy wo- 
rek. Mieszać przez ok. 3 - 5 min. do u-
zyskania jednolitej konsystencji pozba-
wionej grudek. 
 

Temperatura produktu musi wynosić min. 
+10 °C. Zarobiony materiał NEODUR 
Level należy aplikować w ciągu 30 minut. 

PIELĘGNACJA 
Powierzchnie NEODUR Level należy 
chronić przed zbyt szybkim wysycha- 
niem, przeciągiem, bezpośrednim na-
słonecznieniem i ciepłem. Temperatu- 
ra otoczenia i podłoża musi wynosić 
podczas nanoszenia i przez 7 następ- 
nych dni co najmniej +8 °C. Po stward-
nieniu wystarczającym dla ruchu pie-
szego polecamy zastosować odpo- 
wiedni impregnat/preparat pielęgna- 
cyjny. Zwiększy on odporność che-
miczną, na wilgoć i zabrudzenie, na- 
da estetyczny wygląd oraz zabezpie- 
czy powierzchnię przed pyleniem. 
 

PRODUCENT 
KORODUR Westphal Hartbeton  
GmbH & Co. KG, Zakład produkcyjny 
Wattenscheid 
Cert.: DIN EN ISO 9001:2008 
 

OPAKOWANIE 
25 kg specjalne opakowania papierowe 
 

PRZECHOWYWANIE 
w suchych warunkach, jak cement,  
okres przydatności do użytku wynosi  
ok. 6 miesięcy. 
 

WSKAZÓWKI 
Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie 
z wilgocią/wodą, dlatego należy chronić skórę 
i oczy. W przypadku przedostania się zaprawy 
do oczu należy udać się do lekarza. 
Nasze zalecenia dotyczące użytkowania pro- 
duktu opierają się na naszych doświadcze-
niach. Polecamy dostosować aplikowanie 
do indywidualnych warunków panujących  
na miejscu i odsyłamy do naszych ogólnych 
warunków sprzedaży i dostawy. 
 

Tłumaczenie: luty 2016 

 
   

KORODUR International GmbH 

Zentrale: 

Wernher-von-Braun-Str. 4 
92224 Amberg 
Postfach 1653 • 92206 Amberg 
Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59-0 
Fax: +49 (0) 96 21/ 3 23 41 
info@korodur.de 

www.korodur.de 

Werk Bochum-Wattenscheid: 

Hohensteinstr. 19 
44866 Bochum 
Postfach 60 02 48 • 44842 Bochum 
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57-0 
Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84 
wattenscheid@korodur.de 
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