
VYHLADZOVACIA STIERKA SO ZOSILŇUJÚCIMI VLÁKNAMI, URČENÁ PRE BETÓN

Séria 929

BETOXAN 100

POPIS
 
BETOXAN 100 je reoplastická malta so zosilňujúcimi
vláknami a so stredne rýchlym / rýchlym tuhnutím a
kompenzovaným zmršťovaním. Jedná sa o predzmes
tvorenú vodnými pojivami, vybranými minerálnymi
agregátmi so špeciálnym zložením veľkosti zrna a
špeciálnymi prísadami.
BETOXAN 100 je mimoriadne vhodný pre štukovanie
otvorov a dutín, opravu, vyrovnanie a dokončenie
akéhokoľvek cementového povrchu, pohľadového betónu,
neopracovanej omietky alebo muriva, vo zvislom aj vo
vodorovnom smere, ako sú steny, stropy, fasády, vonkajšie
rámy ohraničujúce poschodia budov, previsy, prístrešky,
prefabrikované panely. 
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Je aplikovateľný na cementové a betónové podklady v
exteriéri i v interiéri.
BETOXAN 100 je podkladový prípravok a musí byť prikrytý
systémom povrchovej úpravy.
Pre zásahy na jemných omietkach je vhodnejšie použiť
vyhladzovaciu stierku BETOMARC FIT alebo RASAMIX
FIT.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Druh pojiva: modifikované hydraulické pojivo.
- Vzhľad: sivý prášok.
- Max. veľkosť inertného materiálu: 0,45 mm.
- Označenie zhody ES podľa EN 1504-3.
- Schnutie (pri 25 °C a 65% rel. vlhkosti): premenlivé v
závislosti na podmienkach teploty a vlhkosti prostredia; v
každom prípade platí, že na nanesený prípravok nie je
možné aplikovať náter skôr ako po uplynutí 7 dní.
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Cementové a/alebo betónové povrchy:
- Skontrolujte stav uchovávania. Povrch musí byť
konzistentný a nesmie mať tendenciu sa drobiť. V opačnom
prípade zaistite odstránenie nedostatočne priľnavých častí. 
- Kovové kruhové profily výstuží, ktoré vyčnievajú z povrchu
je ich potrebné, po očistení a odstránení prítomnej hrdze,
ošetriť pasivačným prípravkom BETOXAN PRIMER
9490125.
- Kefovaním alebo umytím vodou odstráňte prípadné soľné
výkvety.
- Prípravok BETOXAN 100 aplikujte v prípade, ak hrúbka,
ktorú je potrebné obnoviť, neprekračuje 2 mm. Pre hrúbky
väčšie ako 2 mm aplikujte prípravok BETOXAN 400.
- Po uplynutí najmenej 6 dní aplikujte vrstvu nástenného
fixačného izolantu s rozpúšťadlom ISOMARC 4410111
alebo vrstvu mikronizovaného fixačného prípravku bez
rozpúšťadiel ATOMO 8840001. 
- Aplikujte prípravok povrchovej vrstvy.
* (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 na zmrznuté povrchy.
Pri aplikácii na veľmi nasiakavé povrchy a v teplých ročných
obdobiach sa odporúča navlhčiť podklad pred zahájením
aplikácie prípravku. 
Nepoužívajte pre:
. úpravy s hrúbkou väčšou ako 2 mm;
. ukotvenia;
. prvky s vzhľadom ako po debnení;
. v styku so silnými kyselinami (pH < 5, 25 °C).
- Náradie: murárska lyžica, kovové alebo špongiové
hladidlo (v závislosti na druhu povrchovej vrstvy, ktorú je
potrebné vytvoriť). 
- Voda pre vytvorenie zmesi: 28 % (7 l vody na 25kg vrece).
Nepridávajte ďalšiu vodu, aby ste predĺžili dobu tuhnutia. 
- Príprava: Nalejte vodu pre vytvorenie zmesi do nádoby a
postupne pridávajte prípravok za neustáleho miešania kvôli
zabráneniu tvorbe hrudiek. Rozmiešajte zmes po dobu
niekoľkých minút a pred použitím ju nechte 10-15 minút
postáť. 
- Aplikovaná hrúbka: max. 0,5-2 mm. 
- Doba tuhnutia (pri 20 °C a rel. vlhkosti < 65 %): 
Začiatok tuhnutia po 45'. 
Koniec tuhnutia po pribl. 12 hodinách. 
- Ihneď po použití umyte náradie vodou.
- Pretierateľnosť: po uplynutí najmenej 7 dní.
- Orientačná výdatnosť: 1,5 kg/m² na každý 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.
Stabilita v neotvorených pôvodných obaloch, pri vhodných
teplotných podmienkach: 1 rok 
 
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.
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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
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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