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BETOMARC FIT

POPIS
 
BETOMARC FIT je malta s obsahom portlandského
cementu, určená na vyhladenie a rekonštrukciu omietok a
iných povrchov z muriva, a to v externom i v internom
prostredí.
Prípravok ponúka vynikajúcu priľnavosť na mnohé druhy
podkladov a zároveň ponúka účinné ukotvenie pre všetky
náterové prípravky.
Vďaka dobrej priedušnosti je ideálny ako podklad pre
následnú aplikáciu dekoračných vrstiev s obsahom vápna. 
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Je aplikovateľný na:
omietky s obsahom vzdušného vápna, nové i už nafarbené;
jemné omietky z vápennej malty a cementu;
prefabrikované panely.
BETOMARC FIT je podkladový prípravok a musí byť
prikrytý systémom povrchovej úpravy.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Druh pojiva: Portlandský cement a polymérové zložky na
zvýšenie priľnutia k podkladom a na zlepšenie
spracovateľnosti prípravku.
- Inertný materiál so zvolenou veľkosťou zrna.
- Vzhľad: sivý prášok.
- Max. veľkosť inertného materiálu: 0,5 mm.
- Špecifická hmotnosť: pribl. 1,6 kg/l.
- Odolnosť v ohybe: 1,6 N/mm² po 28 dňoch.
- Odolnosť voči tlaku: 3,7 N/mm² po 28 dňoch.
- pH po stuhnutí: 11-12.
- Označenie zhody ES podľa EN 998-1.
- Schnutie výrazne závisí na teplotných podmienkach a na
vlhkosti prostredia a podkladu; v každom prípade platí, že
na nanesený prípravok nie je možné aplikovať náter skôr
ako po uplynutí 7 dní, po jeho úplnom vyschnutí (bez škvŕn
vlhkosti).
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Povrchy z omietky:
- Skontrolujte stav uchovávania. Povrch musí byť
konzistentný. V opačnom prípade ho prerobte alebo
skonsolidujte s použitím špecifických prípravkov.
- Kefovaním alebo umytím odstráňte prípadné prítomné
soľné výkvety.
- Prípravok BETOMARC FIT aplikujte spôsobom
uvedeným v pokynoch pre aplikáciu.
- Naneste dovnútra fixačný prípravok prostredníctvom
jednej vrstvy nástenného vodového akrylového fixačného
prípravku IDROFIS 4700006 alebo mikronizovaného
fixačného prípravku bez obsahu rozpúšťadiel ATOMO
8840001. Na vonkajšej strane použite izolant s
rozpúšťadlom ISOMARC 4410111 alebo mikronizovaný
fixačný prípravok bez rozpúšťadiel ATOMO 8840001.
- Aplikujte povrchovú úpravu.
* (Riedenie izolantu a aplikované množstvá závisia od
nasiakavosti povrchu a určujú sa na základe prípravných
skúšok na špecifickom podklade - Prečítajte si príslušný
technický list).

 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: min. +5 °C / max. + 35 °C.
Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C. 
- Neaplikujte v prípade silného vetra, hmly, priameho
slnečného žiarenia alebo pri začínajúcom daždi.
- Neaplikujte na zmrznuté alebo rozmŕzajúce povrchy.
- Pred zahájením aplikácie prípravku sa odporúča navlhčiť
podklad, hlavne v teplých ročných obdobiach.
Spôsob aplikácie:
Náradie: oceľová špachtľa a na vyhladenie špongiové
hladidlo.
Miešanie: 3 diely prípravku BETOMARC FIT + 1-1,3 dielu
vody (8,5-11 l vody na každé 25kg vrece).
- Zmes je spracovateľná po dobu najmenej 30 minút.
- Doba tuhnutia (pri 20 °C a rel. Vlhkosti < 65 %):
. Začiatok tuhnutia: po 45'
. Ukončenie tuhnutia: približne po 90'.
- Počas pracovnej činnosti nepridávajte ďalšiu vodu kvôli
zníženiu viskozity.
- Aplikuje sa v hrúbkach od 1 do max. 5 mm.
- Náradie je potrebné umyť vodou ihneď po použití.
- Pretierateľnosť: po uplynutí najmenej 7 dní.
- Orientačná výdatnosť: 1,2 kg/m² na mm aplikovanej
hrúbky.
 
ZAFARBENIE
 
Prípravok je k dispozícii v sivej farbe.
USKLADNENIE
 
Maximálna teplota uchovávania: +30 °C.
Minimálna teplota uchovávania: +5 °C.
Ponechajte na suchom mieste, mimo dosahu vlhkosti.
Prípravok uchovávaný v neotvorenom pôvodnom obale a
pri vhodných teplotných podmienkach sa má použiť do 1
roku od dátumu výroby.
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 
Nespadá do problematiky vl. Vyhl. 161/2006 (smernica
2004/42/ES).
 
Spôsobuje podráždenie kože. Môže vyvolať alergickú
kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie zraku. Môže
podráždiť dýchacie cesty.
Používajte prípravok v súlade s predpismi pre hygienu a
bezpečnosť; po použití neodhadzujte nádoby voľne do
prírody, ale nechajte do sucha vyschnúť zvyšky a
nakladajte s nimi ako so špeciálnym odpadom.
Neodhadzujte zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov a
do prírody.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v bezpečnostnom
liste.
 

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a

1 / 2 BETOMARC FIT - v.2020-03-06

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it



VYROVNÁVACIA STIERKA, ZABRAŇUJÚCA ZMRŠŤOVANIU, URČENÁ PRE OMIETKY A PLASTOVÉ POVRCHOVÉ
VRSTVY
Séria 974

BETOMARC FIT

efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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