Nivo SP 10-30

önterülő aljzatkiegyenlítő

• Kiváló terülés
• Kitűnően tapad
• Könnyű bedolgozhatóság
• 10-30 mm rétegvastagságban
• Tükörsima, kemény, repedésmentes felület
• 5 óra múlva járható, 3 nap múlva terhelhető

Nivo SP 10-30
önterülő aljzatkiegyenlítő
JÁRÓFELÜLET

Tetszőleges anyaggal burkolható.
• Melegburkolat (padlószőnyeg, PVC padló, parketta, stb.)
• Hidegburkolat (kerámia, greslap, természetes kőburkolat, stb.)
• Epoxi bevonat

Nivo SP 10-30

önterülő aljzatkiegyenlítő
alternatív felhasználási lehetőségei
VÉKONYRÉTEGŰ PADLÓFŰTÉSI RENDSZER

(a REHAU RAUTAC 10 alacsony építésmagasságú padlófűtési rendszeréhez)

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Meglévő épületek, lakások felújításánál rendszeresen
visszatérő probléma, hogy alkalmazkodni kell a meglévő síkokhoz,
belméretekhez. A nyílászárók alsó síkja pontosan meghatározza
a leendő burkolat felső síkját.

• beltérben,
• 10-30 mm rétegvastagságban
• padlófűtés esetén is alkalmazható
• fokozott igénybevételnek is ellenáll (pl. görgős szék)

Az esetek nagy részében a régi épületeknél a burkolatok alatt
nem alkalmaztak megfelelő vastagságú esztrich illetve aljzatbeton
réteget, így az átalakítás során sem áll rendelkezésre megfelelő
vastagság új esztrich kialakítására. Így az ingatlantulajdonosok
többek között kénytelenek lemondani a régi elavult fűtési
rendszerük komfortos padlófűtésre történő kiváltásáról is!

Lakásokban, közintézményekben és ipari
objektumokban, vízszigeteléssel ellátott belső terekben.

FELDOLGOZÁS

A Nivo SP 10-30 önterülő padlókiegyenlítő alkalmazható
közvetlenül a nyers, alapozott betonaljzatra,
cement- és kalcium-szulfát esztrichre, megtisztított régi
cement- ill. kerámialap-burkolatra.
• 5 óra múlva járható, 3 nap múlva terhelhető
• Anyagszükséglet: 1,6 kg/m2/milliméterenként

Ennek a problémának a megoldására fogott össze
a Cemix Hungary Kft. illetve a REHAU Kft. mely a világ egyik
legnagyobb és leginnovatívabb épületgépészeti gyártójának
magyarországi képviselete.

Nivo SP 10-30
önterülő aljzatkiegyenlítő

A Cemix Hungary Kft. több éves fejlesztését a REHAU RAUTAC 10
rendszeren tesztelte, mely eredményeként kialakította a probléma
megoldására legalkalmasabb rétegrendet:
• REHAU RAUTAC öntapadós nagysűrűségű habosított
polisztirolból készült 10mm vtg. rendszerlemez,
alumíniumkasírozással
• REHAU RAUTAC 10 csőlefogó tüske
• REHAU RAUTHERM S 10,1x10mm PE-Xa cső
• Cemix NIVO SP 10-30 anhidrid önterülő aljzatkiegyenlítő

RENDSZER FŐBB ELŐNYEI:
• teljes rétegvastagsága 30-40 mm (csőtakarás min. 10 mm)
• optimális hőeloszlás (a gipszes alapanyag jó
hővezető képességének köszönhetően)
• nincs szükség plusz aljzatkiegyenlítésre a burkolás előtt
• bármilyen szilárd felületre kialakítható (pl. meglévő burkolat)
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