
QUICKTERRAZZO®



ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
Quickterrazzo är utformat för att skapa mycket es-
tetiska golvområden inomhus med efterföljande 
behandling genom slipning och polering. Pro-
dukten lämpar sig för områden med gångtrafik, 
som skolor, kommersiella byggnader, egnahems-
hus osv. Quickterrazzo fungerar på gammal och 
ny betong. 

FÄRGDESIGN 
Quickterrazzo finns i sju olika färger. Ljusgrå, 
grå, blå, röd, gul, grön och svart. Skiftningar i 
färgerna kan förkomma vid läggning, då Quick-
terrazzo är en levande produkt. 

UNDERLAG
Underlaget måste vara stabilt, fritt från lösa par-
tiklar och fett (blästring, slipning, fräsning), efter 
bearbetning måste dammet avlägsnas. Underla-
get böjhållfasthet måste vara minst 1,0 MPa. Hål 
och sprickor i underlaget måste fyllas igen med 
reparationsbruk. 

INTRÄNGNING
MFC Primer 620 appliceras på det rengjorda 
underlaget med borste eller spruta utspätt med 
vatten enligt förhållandet 1: 5 för det första skiktet 
och 1: 3 för det andra skiktet. Primern appliceras 
en eller två gånger beroende på underlagets ab-
sorptionsförmåga. På mindre stabila eller mycket 
absorberande ytor rekommenderar vi använd-
ning av epoxi och efterföljande finslipning. 

PRODUKTBESKRVNING 
Quickterrazzo är en snabbhärdande cementba-
serad golvmaterial. Den levereras som en färdig-
blandad torr blandning och blandas med vatten 
på plats.

APPLICERING 
Den färdiga produkten ska appliceras inom 15–20 
minuter. Blandningen appliceras jämnt till erforder-
lig tjocklek och avjämnas med en ställbar distansra-
ka och efterrollas nogrannt med piggroller. Det är 
viktigt att nästa blandning appliceras så snart som 
möjligt för att få en fogfri yta. Vid applicering bör 
temperaturen vara i intervallet mellan + 10 till + 25 
°C. 

BEHANDLING
Under appliceringen och tidigt i härdningsfasen är 
det viktigt att förhindra kraftigt drag och extrema 
temperaturer. Ytan måste skyddas från mekanisk 
påverkan 48 timmar efter applicering. Produkten 
ger en fogfri yta, men expansionsfogar i underlaget 
måste göras genom skärning inom 24 timmar. 

YTAN
När du kan börja slipa och polera ytan beror lägg-
ningsförhållandena, framförallt temeratur (vanligtvis 
inom 24–72 timmar). Efter detta arbete behandlas 
ytan med lämplig slutlig ytbehandling expmpelvis 
SC-Shine 

BLANDNING 
Den torra blandningen blandas kort före applice-
ring med vatten enligt förhållandet 3,5–3,75 L/25 
kg torr blandning (max. 15 % vatten). Blandning-
en görs i ett blandningskärl med omrörare exem-
pelvis Portamix. 

TEKNISKA PARAMETRAR 

Lagrens tjocklek i ett steg 8 mm min., max. 20 mm 

Åtgång av torr cementskrid cirka 2,1 kg/mm/m2 

Gångtrafik 2–3 timmar. 

Härdningsperiod (lämplig för 
slipning) 

2–3 dagar 

Full drift Efter 7 dagar 

Tryckhållfasthet efter 28 dagar min. 40 MPa 

Böjhållfasthet efter 28 dagar min. 9 MPa 

Vidhäftningshållfasthet på under-
laget 

min. 1,0 MPa 

Nötningsbeständighet BCA AR 0,5 

Bulkdensitet pulver cirka 1 550 kg/m3 

Vikt färskt murbruk cirka 2 190 kg/m3 

Specifik krympning max. 0,03 % 

pH-värde 11 

Brandreaktionsklass A1fl 
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QUICKTERRAZZO

QUICKTERRAZZO LIGHTGREY QUICKTERRAZZO GREY QUICKTERRAZZO BLUE

99500-10 99500-20 99500-30

QUICKTERAZZO RED QUICKTERAZZO YELLOW QUICKTERRAZZO GREEN

99500-40 99500-50 99500-60

99500-70

QUICKTERRAZZO BLACK

E-HANDEL FÖR ENKLARE BESTÄLLNING 
 

På vår hemsida kan du nu enkelt beställa Quickterrazzo och  
andra golvmaterial.  

 
WWW.SCANMINERAL.SE 


