
WB FAST FLOOR - Gotowa wylewka betonowa 
o przyspieszonym czasie wiązania i ograniczonej chłonności wody.
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU:

Zaprawa cementowa WB Fast Floor (Klasa C-25) jest to gotowa wylewka betonowa o przyspieszonym czasie wiązania oraz                     
właściwościach wodoodpornych do wykonywania podłoża na balkonach i tarasach , pod wykładziny podłogowe z PCV, dywanowe, parkiet, 
terakotę, kamień, marmur naturalny itp. Zaprawa WB Fast Floor nadaje się do powszechnego stosowania w budownictwie ogólnym, może 
być wykorzystywana zarówno w nowych jak i przy modernizacji starych budynków, we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, prze-
mysłowych oraz w budynkach użyteczności publicznej.

I. ZASTOSOWANIE:

II. WŁAŚCIWOŚCI:

• szybkowiążąca,
• z ograniczoną chłonnością wody,
• wytrzymała (klasa C-25),
•.do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

III. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

IV. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

V. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Do wylewania posadzki cementowej nadają się wszystkie mocne i nośne podłoża cementowe, które powinny być wolne od zaniec-
zyszczeń organicznych, pyłów oraz tłuszczów. Podłoża takie jak np. surowy beton, podłoża szorstkie, chropowate wykazujące nadmierną 
nasiąkliwość należy zmoczyć wodą lub zagruntować preparatem WB Primer.    

Zaprawa cementowa WB Fast Floor jest gotową wylewką ze składników mineralnych i nie należy do niej dodawać cementu ani piasku. 
Gotową zaprawę należy wsypać do kastry, taczki lub betoniarki, by stopniowo dolewając wody uzyskać żądaną konsystencję.                  
Temperatura przygotowania i stosowania zaprawy: od +5°C do +25°C.
Czas przydatności do użycia rozrobionej zaprawy: 2 godziny.

Zaprawę cementową należy przechowywać w szczelnie zamkniętych workach w suchym pomieszczeniu. Okres przechowywania 
zaprawy wynosi 12 miesięcy.
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Opakowanie:                worki 25 kg
Temperatura przygotowania i stosowania zaprawy: od +5°C do +25°C.
Składowanie:                suche pomieszczenie w orginalnie zamkniętych pomieszczeniach.
Wydajność:                   średnio zużywa się ok. 15kg/m2 na każdy 1cm grubości.

Produkt zgodny z PN-EN 13813:2003

Karta techniczna produktu bazuje na wieloletnim doświadczeniu i została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest 
ofertą w rozumieniu prawa ani gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. W karcie zawarto określone, ograniczone             
informacje, rezygnując z danych, które dla fachowców są oczywiste. Niezależnie od powyższych zaleceń Wykonawca zobowiązany jest        
do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania 
nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.
Data aktualizacji :  12.09.2018 

VI.  INFORMACJE DODATKOWE:
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