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ПРИЛОЖЕНИЕ
ГЛИНЕНИЯ БЕТОН на ARGILUS се използва за подове в дебелина между 5 и 10 см. Също така, може да се изплзва за 
поправки при каменни стени, както и запълване на големи дупки в кирпичени стени.
ГЛИНЕНИЯ БЕТОН на ARGILUS не е подходящ за изграждане на носеща конструкция, въпреки добрите си 
механични свойства. За повече информация, моля свържете се с нас.

КАЧЕСТВА
Основното качество на ГЛИНЕНИЯ БЕТОН на ARGILUS е осигуряването на топлинна инерция в местообитанието и 
ниския въглероден отпечатък. Продукта покачва топлинната инерция и има известно звукоабсорбиращо свойство.  
Пясъкът с подбрана зърнометрия и ниското съдържание на добавена вода, му придават максимална плътност.

СЪСТАВ
Глина с контролирана реология от Vendée (Кариерата на ARGILUS, GILLAIZEAU Quarries – Chaillé sous les Ormeaux ; 
France), пясък в различна зърнометрия, минерално свързващо вещество и примеси.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Относително тегло на глинен бетон = около 2100 kg / m³ 
Топлопроводимост λ = 1,5 W / mc°

Специфичен топлинен капацитет = 900 J / kg C°

Влажност - баланс = 3%

Клас на горимост: France: M0 = Euroclass: A1 ; A2  - Незапалим

ОПАКОВКА
BIG BAG  500 kg и BIG BAG 1000 kg 

РАЗХОДНА НОРМА 
100 kg/ m2 в 5 cm дебелина

ПРЕПОРЪКИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ТЕМПЕРАТУРА                       СЪХРАНЕНИЕ                                  ПРИ РАБОТА ВОДА 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ  ПРИ 
Т° от 10 до 25 °C 

СЪХРАНЯВАЙТЕ 
ТОРБИТЕ ЗАТВОРЕНИ НА 

ТЪМНО МЯСТО ПРИ 
СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА

ВИНАГИ СГЪВАЙТЕ 
КОЛЕНЕТЕ , 

ПАЗЕТЕ КРЪСТА.

СПАЗВАЙТЕ 
ПРПОРЪЧИТЕЛНОТО 
КОЛИЧЕСТВО ВОДА

MADE IN
VENDÉE

ПРОИЗВОДСТВОТО НА МАЗИЛКИ НА ARGILUS ™ СЕ НАМИРА НА 300M ОТ КАРИEРАТА ЗА ГЛИНА. 
НАШАТА ГЛИНА Е 100% ЕКОЛОГИЧНА, РЕЦИКЛИРУЕМА.

ARGILUS ™ ТЕНИЧЕСКА КАРТА

ГЛИНЕН БЕТОН

MADE IN

FRANCE



ОСНОВА

ГЛИНЕНИЯ БЕТОН на ARGILUS може да бъде приложен:

ПОЗВОЛЕНИ ПОВЪРХНОСТИ: Дренажна плоча, какмъни, бетонови блокчета, съществуващи бетонни плочи, 
вароциментови покрития, кирпичени стени, експандирани и коркови изолационни панели (2 х 5 см). 
ЗАБРАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ:  нестабилни основи, дървени подове, паркет, гипсови повърхности, пана от дървени 
фибри, всички гладки повърхности.
Важно е да се използва ЗАЩИТНО ФОЛИО (предоставяно от ARGILUS) за да се предодврати повишаването на 
влагата.  Ако основата е дренажна плоча от чакъл, трябва да се внимава земята да бъде стабилна, като се 
използва подходящ за тази цел чакъл.
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1) Плътна почва
2) Подложка от измит дрнажен чакъл
3) Отичане (по желание)

4) Защитно фолио
5) Изолационни панели (корк, полистирол)

NB : обърнете внимание на класа за компресия
6) Глинен бетон на ARGILUS (5-15 cm дебелина)

7) Финиш за под на ARGILUS  (10 - 15 mm максимум) или
GILLAIZEAU теракотени плочки (залепени)

РАЗРЕЗ

ПОДГОТОВКА
ГЛИНЕНИЯ БЕТОН на ARGILUS се подготвя в смесител или кофа за бетон. Спазвайте стриктно количеството вода, 
което добавяте (5 л вода на всеки 25 кг ). Ако водата е прекалено много съществува опасост от напукване на бетона. 
Времето за смесване е около 5 мин. Продукта се прилага леко вискозен но НЕ течен.

НАНАСЯНЕ

ГЛИНЕНИЯ БЕТОН на ARGILUS се прилага по същите правила, като конвенционалния циментов бетон. Работи се 
назад в последователни стъпки, от по 50 см, като се следи да се разстила и заглажда с алуминиев мастар и/или 
иноксови маламашки. Възможно е да се навлезне в плочата при необходимост, като се използват дъски. Следете за 
правилно почистване на инстументите и миксера след приключване на работа. Максималната дебелина на нанасяне е 
10 см, а минималната 5 см. За други дебелини над посочените, моля свържете се с нас. Не всеки 35 m2 се оставя работна 
фуга, която да поеме линейни разширения, за да се избегне риска от напукване. 

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ
Времето за втвърдяване на глинен бетон ARGILUS е приблизително 12 часа. От друга страна, пълното време за 
изсъхване е около 20 дни.
Трябва да се внимава да не се ходи по пода 3 дни след нанасянето на продукта. След тези 3 дни апликаторът може да 
върви по плочата, като внимава да не повреди повърхността (картонена защита). Глинения бетон на ARGILUS ще 
изсветлява постепенно докато изсъхне напълно.
Ако след няколко дни на сушене (средно от 5 до 10 дни) на повърхността на бетона се появят бели петна, е достатъчно 
да се почистят с мокър моп, за да се отстранят.
Обикновено  изчезват автоматично. Ако е необходимо, направете второ почистване, за да получите оптимален 
резултат.

За всякакви възникнали въпроси, не се колебайте да се свържете с Argilus на 00 33 2 51 34 93 28 или с представителя за 
България и региона - Брезза ди колори ООД  +359 879 82 58 50 

WWW.BREZZADICOLORI.COM  

ЗАЩИТА НА ГЛИНЕНИЯ БЕТОН
Ако искате да оставите ГЛИНЕНИЯ бетон на ARGILUS като крайно подово покритие (без да завършвате отгоре с  
теракота например), ще бъде необходимо да нанесете 3 слоя защитно масло ARGILUS на 12-часови интервали и след 
минимално 20 дни сушене на плочата. Защитното масло се нанася с валяк или четка, като не се оставя излишък от 
материала на повърхността. 


