HEY'DI
DEKORGULV
Sementbasert, selvutjevnende sparkelmasse for dekorative gulv.

Sementbasert selvutjevnende avrettingsmasser med høy slitestyrke
og fasthet og som er egnet i butikker, restauranter, private hjem
m.m. Skal beskyttes med egnet overflatebehandling.
Legges ut i tykkelser fra 8-12 mm.
Beskrivelse
Hey’di Dekorgulv er en
sementbasert selvutjevnende
avrettingsmasse med høy
slitestyrke og fasthet som er
egnet i butikker, restauranter,
private hjem m.m.
Hey’di Dekorgulv legges ut
som vanlig avrettingsmasse
og er kun beregnet for gangtrafikk. Hey’di Dekorgulv er krevende å legge
ut og skal kun legges ut av
Hey’di Godkjente Gulventreprenører.
Både leggeteknikk og etterbehandling avgjør hvordan
gulvet blir seende ut.
Det anbefales at Hey’di
Dekorgulv legges ut for hånd
eller med egnet sparkelpumpe. Ved pumping vil
leggestripene kunne synes i
det ferdige gulvet. Hey’di
Dekorgulv skal være fast
forankret til underlaget og
skal ikke legges ut som
flytende gulv.
Det skal ikke legges varmekabler i Hey’di Dekorgulv,
men det må gjerne ligge
varmekabler i undergulvet. Fargespill/fargenyanser og mindre riss kan
alltid forekomme, dette er av
produktets naturlige uttrykk
og ingen reklamasjonsgrunn.
Større riss skyldes bevegelse
i underlaget. Riss og skader
i underlaget vil alltid synes
igjennom i topplaget, og for å
motvirke dette anbefales det å
legge et armert basegulv.

Underlag - Forarbeid
Gulvet skal ha ensartet overflate med hensyn til struktur
og sug. Det beste og sikreste
underlag et armert avrettingslag, alternativt et frest eller
blastret betonggulv.
Betongen skal være minimum
3 måneder gammelt
og strekkfastheten skal minst
være 1,5 MPa. Overflaten
primes med Hey’di Spesialprimer eller Hey’di Proprimer
i to omganger:
1. gang: 1 del primer til
6 deler vann.
2. gang: 1 del primer til
3 deler vann.
Det skal minst være 3 timer
mellom påføringene, utlegging av Hey’di Dekorgulv skal
ikke utføres før neste dag.
Utblanding
Håndlegging: Utblanding
foretas med kraftig blandedrill med visp.
Vannmengde Hey’di
Dekorgulv 18 %.
Pumping: Monomix og
Duomix er egnete pumper. Bruk minimum 40 m
pumpeslange for å sikre god
blanding av massen.

Farger - Tykkelse Pakning
Hey’di Dekorgulv leveres i
fargene: Lysgrå, Mørkgrå, Grå
og Koks. Anbefalt tykkelse på
avrettingen er 8-12 mm.
Levering
Hey’di Dekorgulv er
bestillingsvare, minste
kvantum pr. bestilling er
1.000 kilo. Bestilt vare kan
ikke returneres eller deles opp
i flere leveringer, alt blir levert
og fakturert under ett.
Større bestilling kan også
leveres i 20 kilos sekk.
Sliping av
Hey’di Dekorgulv
Hey’di Dekorgulv kan slipes,
be om egen veiledning. Vær
oppmerksom på at ved sliping
blir ikke innvendige hjørner
like blanke som resten av
gulvet, da det ikke finnes
slipeutstyr til dette formål.
Ved sliping kan enkelte sandkorn rives ut av overflaten.

Overflatebehandling av
Hey’di Dekorgulv
For å forhindre flekker på
overflaten og for å lette
renhold må Hey’di Dekorgulv
Utlegging
For jevnest mulig resultat skal behandles med egnet impregutlegging skje kontinuerlig. nering eller lakk.
Hey’di leverer egen overflateDersom utlegging avbrytes
behandling til Hey’di Dekorvil det bli et synlig skille i
gulvet. Vær nøye med å følge gulv, Hey’di Top.
vanntilsetningen.

Annen egnet overflatebehandling er Jontec produktene hvor det først påføres 2
strøk Jontec Teknic Free og
min. 2 strøk Jontec Timesaver
- se egen bruksveiledning.
Andre produkter kan sikkert
benyttes men Hey’di har ikke
testet flere enn ovennevnte.
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Mindre riss kan forekomme og må anses somen
del av uttrykket for gulvet.
Fargenyanser er normalt.
Det visuelle uttrykket kan
variere.
Reparasjoner kan gjøres,
men blir synlige
Skal blandes med drill/visp
eller monomix pumpe.
Leggetempratur 10-25
grader gulv/luft.
Bestilte varer faktureres
fullt, ingen retur.

UNDERLAG
Ny/gammel betong.
Ny/gammel avretting.
Flytende konstruksjon
(fare for mer riss).
• Aldri varmekabel i massen.
• Reparasjoner i undergulv
kan synes gjennom.
• Alle riss i undergulv fare
for å komme gjennom.
• Underlag primes 2 ganger.
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Hey'di AS. Adresse: Pb 13 Frogner, N-2017 Frogner
Telefon: (+47) 63 86 88 00.
E-post: heydi@heydi.no. www.heydi.no

Denne brosjyren er trykkt
på Svanemerket papir.

