KARTA TECHNICZNA WYROBU

BŁYSKAWICZNY BARDZO MOCNY BETON B40
Sucha mieszanka bardzo mocnego i błyskawicznego betonu produkowana jest z cementu
portlandzkiego, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków modyfikujących
ZASTOSOWANIE:
1. Doskonały do błyskawicznego montażu słupków ogrodzeniowych bez konieczności użycia
narzędzi. Wykopać otwór pod słupek. Słupek zamocować stabilnie pionowo w otworze. Dołek
zwilżyć wodą, następnie zamiennie kilkakrotnie sypać zawartość worka i zraszać wodą np. z
konewki. Zalecana ilość użytej wody 2,5l do 4l na 25kg betonu. Worek wystarcza na dołek w
wymiarach około 20x30cm. Ten sposób wykonywania betonu nie gwarantuje uzyskania
deklarowanych wytrzymałości.
2. Do błyskawicznego montażu niewielkich elementów w domu i ogrodzie bez szczególnych
wymagań konstrukcyjnych takich jak montaż krawężników drogowych, trawnikowych,
studzienek kanalizacyjnych, słupów ogrodzeniowych, altan, masztów, suszarek do ubrań,
ławek, pergoli, znaków informacyjnych i drogowych.
3. Do wykonywania bardzo szybko wiążących i bardzo mocnych posadzek np. w kotłowniach,
garażach, podjazdach oraz podkładów pod posadzki z płytek, paneli, wykładzin itp. Czas
mieszania minimum 5 minut. Ilość wody regulować w zależności od zastosowania. Pamiętając,
że zastosowanie niewłaściwej ilości wody obniża wytrzymałość betonu i zwiększa skurcze
zaprawy.
•

związanych z betonem grubość 20-90mm,

•

z ogrzewaniem podłogowym 60-90mm w tym co najmniej 35 mm nad rurkami,

•

na wełnie mineralnej, styropianie, papie i foli 50-90mm.

Przygotowanie przy zespoleniu z podłożem:
Podłoże musi być nośne, stabilne, czyste, wolne od warstw osłabiających przyczepność.
Czyste, suche i niezamrożone podłoże należy zagruntować na 24h przed wykonaniem posadzki.
Przygotowanie betonu:
Przygotować porcję, która zostanie użyta w ciągu 30 minut. Mieszać ręcznie lub mechanicznie
do uzyskania właściwej konsystencji i bez grudek. Do zawartości worka dodać odpowiednią
ilość wody regulować w zależności od warunków pogodowych a przede wszystkim od
zastosowania od 2,75 –3,25l czystej wody. Stosowanie niewłaściwej ilości wody obniża
wytrzymałość betonu i zwiększa skurcze zaprawy.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE:
•

Beton ściągać łatą przesuwną po ustawionych i wypoziomowanych wcześniej
prowadnicach,

•

Kolejne porcje materiału układać bardzo szybko by mogły połączyć się ze sobą,

•

Wykonać w posadzce nacięcia przeciw skurczowe i dylatacje,

•

Wykonaną posadzkę przez minimum 3 dni należy chronić przed gwałtownym
wyschnięciem,
stosując skropienie wodą i przykrycie folią,

•

Nie przyśpieszać przez podgrzewanie. W trakcie
wykonywania prac i 7 dni po - temperatura od +5C do +25C. Niska temperatura
oraz wysoka wilgotność w pomieszczeniu mogą wydłużyć czas wysychania
podkładu,

•

Możliwość wchodzenia już po 6 godzinach. Przyśpiesza prace betoniarskie,
mrozoodporny. Narzędzia czyścić pod bieżącą wodą bezpośrednio po zakończeniu
pracy.

OPAKOWANIE: worki papierowe 25kg, paleta 1200kg (48szt. x 25kg).
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: zaprawę należy przewozić i przechowywać w
szczelnie zamkniętych workach w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią.
SKŁADOWANIE: 6 miesięcy w suchym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu od daty
produkcji umieszczonym na opakowaniu.
DANE TECHNICZNE: maksymalna grubość ziarna 5mm.

UWAGA!
Informacje tu zawarte stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie
zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

