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Ashford Formula- vynikající
finálnípovrchováúpravabetonu

Výstavba nových průmys|ových,|ogistických,skladových i komerčníchobjektů
proživáv pos|edních|etechv Ceské repub|iceboom' V rozhodující
většiněpřípadů
mají tyto objekty betonovépodlahy, někdy pok|ádanépřÍmo na upravený terén,
jindy na podk|adníbetony nebo u vícepod|ažních
objektůna stropní konstrukce.
K|iěovým parametrempro budoucívyuŽite|nostobjektu však vždy zůstává kva|iia
finá|níúpravypovrchu betonu- PoŽadavky na povrchy jsou estetickéa|e h|avně
technické. Mezi ty patří zejména tvrdost, odo|nost proti oděru, nenasákavost,
odolnost proti chemikáliím,e|ektrostatickév|astnosti atd. Vyhovět všem těmto
požadavkům
při zachovánípřijateIné
ceny neníjednoduché.
Jedním ze způsobůjak požadovanýchparametrůdosáhnout je pouŽítjako finá|ní
úpravupovrchu kva|itníchemickýdenzifikátorAshford Formu|a.
Ashford Formu|a je si|ikátový přípravek (e|ektro|ytickymodifikovanési|ikáty ve
vodni bázi)' který chemickou reakcí s poÉ|andskýmcementem výrazně zvyšuje
tvrdost povrchu betonu vytvořením tvrdé integrální vrstvy se zhuštěnou
krysta|ickoustrukturou' Tato vrstva je bezprašnáa protoŽeje integrá|nisoučásti
betonovédesky nikdy se neodlupuje' |Jzavirápovrch proti vnikánívody a chemiká|ií
a přitom umožňujedýcháni betonu. Na beton ošetřený Ashford Formu|a |ze
nás|edně nanášetjakéko|ivda|šínátěry a značení.Uvedenév|astnostisi beton při
normá|níúdrŽbězachovává po desítky|et.
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Strukturabetonu pod e|ektronovýmmikroskopem
Beton ošetřený AF

Neošetřený beton

přípravek'který proniká do h|oubky5-8 mm a |zejej
AshÍordFormu|aje penetrující
výborným úěinkemap|ikovat na nové i staršíbetony. Nemění texturu (hrubost)
povrchu ani jeho barvu. Po vyzránía při správnéa pravide|néúdržbězíská pod|aha
po několika týdnech aŽ něko|ika měsícíchpřijemný lesk, který si zachovává po
ceIoudobu životnosti'
I kdyŽ se nejedná o typický membránovýcuringový přípravekjako je řada běžně
pouŽívanýchakry|átovýchnástřiků'jsou účinkyAF při ap|ikacina čerstvýbeton pro
udrŽenívody v betonua tedy pro dobrý průběhhydratacevýborné.Při ap|ikaciAF
okamžitěpo ukončenihlazenipovrchunenítřebažádnýjiný curing pouŽívat.
Na rozdí|od vsypůvšechdruhů,nenípro Ashford Formu|akritickýpřesnýokamŽik
povrchu
ap|ikace.AF reagujes betonemspo|eh|ivěpři ap|ikaciihned po dokončení
jako
po několika |etech.Poškozenípovrchu betonu vrypy |ze snadno
desky, stejně
opakovanou ap|ikacíAF na poškozenémísto opravit a obnovit bezprašnost a
nenasákavostpovrchu'
objektech'
Ashford Folmu|aje ideá|nípro pod|ahyv průmys|ových
a komerčních
zejména tam, kde je podmínkou trva|á bezprašnost (přesná strojirenská a
e|ektronickávýroba, potravinářství,|eteckévýrobní ha|y a hangáry),a|e ive
sk|adech, na parkovištích(krytých i otevřených), v garážíchapod. lntenzivním
používánímpři pravide|néúdržběse v|astnosti ošetřenéhobetonu zhodnocují.
a pravidelnouběŽnou údržboupříjemný|esk
Povrch získává provoznim zatížením
umožňujicísnadnou údržbua úk|id.Odstraňovánístop pneumatik a pojezdů
je snadné'
vysokozdviŽných
vozíků
Pro prodeja pouŽitív čn je Ashford Formu|acertifikovánaTZÚS.
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