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Favorit Liquibeton – date tehnice 
 

DESCRIERE 
Favorit Liquibeton este un înveliș autonivelant pe bază de ciment care conține aditivi alese, 
rășină și aditivi plastifianți. 
Se poate utiliza pe suprafețe mari, unde efectul de colrație nu este foarte importantă, ca 
ultim satrat de uzură. 
Favorit Liquibeton se poate aplica într-un strat de minim 4 mm, și maxim 27 mm. Rezultatul 
va fi o suprafață mătăsoasă cu efecte de relief. 

 

CARACTERISTICI 
Tipul: șapă autonivelantă 
Culoare: 15 de nuanțe 
Granulație: 0-2 mm 
Rezistența la presiune: 51,85 N/mm2

 după 28. 
Rezistența la încovăiere: 14,71 N/mm2

 după 28. 
Conform cu standardul EN 13813 
Consum specific: 1,7 kg/m2 pentru fiecare mm, respectiv 3,6 m2/25 kg la un strat de 4 mm 
grosime. 
Ambalaj: saci de 25 kg, și găleți de 25 kg. 
Comandați întotdeauna mai mult decăt calculul teoretic, adică 3 m2/25 kg la un strat de 4 
mm grosime. 
Depozitare: în ambalaj original nedeschis, în loc uscat și ferit de îngheț, timp de 6 luni. 
Garanție: Pe răspunderea fabricantului 

PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT 
Stratul suport să fie rezistent, compact, tare, curat, uscat, și fără umezeală. 
Pentru îndepărtarea impurităților, a grăsimii, sau a uleiurilor, folosiți Detergent neutru 
Favorit. 
Trebuie avut în vedere absolut toate rosturile, demarcajele sau profilele de protecție a 
muchiilor, mai ales la pardoseli încălzite. 
Dacă este cazul să se realizeze nivelarea pardoselii, înainte de Favorit Liquibeton folositi 
șapa de nivelare Favorit Ragréage. 
În alte cazuri vă recomandăm, să verificați compatibilitatea șapei folosite cu Favorit 
Liquibeton. 
Indiferent dacă folosiți pe suprafețe poroase sau etanșe, ca de exemplu gresie, sau șape 
anhidride, trebuie folosit amorsa Favorit Prim Epoxi. 
Pentru alte informații, consultați fișa tehnică a amorsei epoxidice. 
Pentru a evita apariția crăpăturilor, unghiile exterioare (ex. stâlpi) trebuiesc rotunjite la 
bază. 
La praguri de uși, trebuie aplicat bandă adezivă ceeace permite întreruperea procesului de 
turnare. 
În timpul aplicației. și a prizei trebuie evitat contactul cu vânt, sau raze soalre directe. 
Umbriți, sau acoperiți ferestrele, la praguri aplicați bandă adezivă dacă trebuie, pentru a 
evita curenții de aer. 
În cazul încălzirii în pardoseală, încălzirea trebuie opită cu 48 ore înainte de aplicare, și se 
poate reporni după 72 de ore după terminare. 
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SCULE ȘI CURĂȚENIE 
Mixer, gletieră flamandă, bară ghimpată, încălțăminte cu crampoane, cilindru ghimpat, 
găleată de 40 litri, cântar, mănuși de protecție, folie, bandă adezivă. 
După folosire sculele se curăță cu apă. 
 

APLICARE FAVORIT LIQUIBETON 
Produsul se poate utiliza la temperaturi intre 10 °C și 25 °C . 
Mixtura se poate utiliza in timp de 10 minute. 
Pentru aplicarea Favorit Liquibeton este recomandat o echipă formată din 3 persoane, (2 
persoane pentru pregatirea șapei, 1 pentru aplicare) sau 4 persoane (2 persoane pentru 
pregătire, 1 pentru aplicare, 1 pentru furnizare permanentă). 
Amestecați conținutul unui sac de 25 kg, cu 6 litri de apă, cu ajutorul mixerului, la o turație 
de 500 rpm, astfel, ca materialul uscat se adaugă la apă, până se obține o mixtură omogenă. 
Atenție: Favorit Liquibeton este sensibil la surplusul de apă, folosiți întotdeauna apa în 
cantitate prescrisă. Cel mai simplu e, dacă înaintea lucrării măsurăm cantitatea necesară în 
prealabil. 
Amestecarea să dureze maxim 3 minute, după care să lăsăm materialul 1 minut pentru a 
putea elimina bulele de aer din compoziție. 
Eventualele noduri rămse, se pot înlătura cu ajutorul sitei PermaPro, în timp ce se toarnă 
materialul dintr-o găleată în alta. Acest pas este recomandat și pentru eliminarea bulelor 
din material. 
Întindeți materialul Favorit Liqibeton pe suprafață, cu ajutorul gletierei cu mâner PermaPro. 
Neteziți suprafața cu gletieră flamand PermaPro. 
 
Atenție: netezirea în exces poate decolora suprafața! 
Pentru a obține o suprafață cât mai uniformă, și pentru a evita apariția dungilore dintre 
turnări, turnarea trebuie făcută cât mai repede, unul după altul, astfel încât conținutul celei 
de al doilea găleți, să se suprapună puțin, peste cel dintâi. 
După 6 ore de la turnare, la temperatura de 20 0C și umiditate normaală, pardoseala poate 
fi folosit pentru trafic uman. 
Depinzând de condițiile ambientale de tamperatură, Favorit Liquibeton se poate șlefui după 
24-48 ore, cu șlefuitor excentric, sau de pardoseală, cu corp abraziv de 120. Șlefuirea va 
rezulta o suprafață mai netedă, mai mătăsoasă, si accetuiează texurile. 

 

PROTECȚIE 
Pentru solicitări normale folosiți lac Favorit Vernis Optimum. 
Pentru solicitări mai mari, sau pentru protecție maximă folosiți prima dată Sigilant Antipori 
Favorit, iar după acesta să folosiți lacul bicomponent Favorit Vernis Premium. 
Pentru protecția contra uzurii lacului folosiți Favorit Wax. 
Pentru alte informații, consultați fișa thnică a lacurilor și a wax-urilor. 
 
 
INTERIOR ATMOSPHERIC EMISSIONS  
Informații referitoare la nivelul emanării în interior a materialelor volatile, care 
prezintă pericol de toxicitate în cazul inhalării pe următoarea scală: A+ (emanare 
toxică foarte joasă), C (emanare mare)  
 
Atenție: 
Prezenta descriere a produsului și ghidul de utilizare sunt rezultatul probelor de laborator, precum experiențelor proprii. 
Cantitatea de material prelucrat, precum și procedura de aplicare pot fi afectate de condițiile de lucru. Cade în sarcina 
aplicatorului, să verifice cu probe preliminare recomandările noastre, și să asigure condițiile optime pentru prelucrarea 
materialelor. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele apărute din cauza aplicării necorăspunzătoare a materialelor. 
Pentru prescriptiile de siguranță, cereți fișa tehnică a produselor. 
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