
Nasza oferta produktów Extreme umożliwia przekształcenie tradycyjnej płyty 
betonowej w wolną podłogę wspólną. Najpierw przeciąć szczelinę i dobrze 
odkurzyć. Aby przekonwertować tradycyjną podłogę betonową na wspólną 
wolną podłogę, musisz "zszyć" podłogę razem. Najpierw utworzysz wzór Zig 
Zag, wykonując 30 cm (jedną stopę) cięcia w podłodze. Po oczyszczeniu stalowy 
pręt wprowadzany jest do szczeliny, a ty przyklejasz stalowy pręt do podłogi za 
pomocą epoksyprimeru z drobnym piaskiem. Drobniejsze pęknięcia można 
naprawić za pomocą betoniarki lub siatki. Podłoga może być zagruntowana 
bezpośrednio po nałożeniu tych połączeń, jeśli używasz tego samego podkładu 
epoksydowego. Użyj "naturalnych" miejsc, takich jak otwory drzwiowe, kubki 
itp., Aby utworzyć dayjoints. Z uwagi na to, że Extreme nie ma skurczu ani 
skurczu podczas utwardzania, możliwe jest osiągnięcie prawie niewidocznych 
stawów w ciągu dnia. Nie mniej musisz mieć świadomość, że produkty na bazie 
cementu mogą tworzyć różnice kolorystyczne z powodu utwardzania itp. Ze 
względu na wysoką wytrzymałość na zginanie Extreme nie rozdzieli się w 

najbardziej niewidoczny, jeśli robisz lastryko, ważne jest, aby przed następnym 
zalaniem zetrzeć połączenie młotkiem.

Zanim wyrównasz podłogę:
- Zauważ, że zalecamy szorstszy piasek, który zwykle użyjesz na podłogę z 
żywicy. 1-2,5 mm
- Na rynku jest wiele podkładów - jeśli nie używasz naszych podkładów - upewnij 
się, że są dobrej jakości
-Podłóż podłogę przed nałożeniem jastrychu i nigdy nie używaj materiału 
wykończeniowego do wypełniania ubytków i dziur w podłodze. Muszą one 
zostać naprawione przed nałożeniem materiału wykończeniowego
Żywice epoksydowe i większość innych gruntów jest wrażliwych na temepera-
turę - upewnij się, że są suche przed nałożeniem podłogi
-Nie stosować materiałów wykończeniowych o dużych różnicach na bardzo 
krótkich dystansach. W takim przypadku należy odpowiednio przygotować 
powierzchnię i rozwiązać problem przed nałożeniem jastrychu.
-Upewnij się, że kamienny dywan został właściwie odkurzony i że nie masz 
martwych punktów w "kamiennym dywanie". Upewnij się, że kamienny dywan 
jest odpowiednio wykonany bez "martwych" miejsc.
-Planuj swoją pracę i upewnij się, że masz odpowiednie warunki pracy. Upewnij 
się, że masz wolne przejście, możesz wyjść i mieć miejsce, w którym możesz 
wyczyścić narzędzia bez bałaganu
- Podejmij środki ostrożności, aby uniknąć zabrudzenia przedmiotów na miejscu
-Przygotuj narzędzia i maszyny - upewnij się, że potrzebujesz instalacji elektryc-
znych itp.
-Użyj małego zestawu testowego i dopasuj maszynę Zwłaszcza, gdy używane są 
mieszarki
- Nasmarować węże
-Nie zaczynaj nakładać na podłogę, zanim nie jesteś pewien, że maszyna jest 
dobrze wyregulowana
- Przed podłączeniem węży należy sprawdzić materiał, który wypływa z pompy 
mieszacza
Po posadzeniu podłogi
- Podłogi w ekstremalnych seriach nie mogą być pokryte podczas utwardzania
-Dla prawidłowego utwardzania upewnij się, że masz stabilne i stałe temperatury
- Niska temperatura może znacznie opóźnić utwardzanie, a bardzo wysokie 
temperatury mogą przyspieszyć utwardzanie
- Miej świadomość, że szlifowanie ekstremalne różni się od tradycyjnych 
powierzchni betonowych
Po skończeniu podłogi
- Podłogi cementu zachowują się lepiej, gdy mogą oddychać, a pokrycie części 
podłogi gumowymi matami lub meblami może spowodować zmianę koloru
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