
MORTAR ANTICONTRACŢIE PENTRU REPARARE ŞI NIVELARE CU PRIZĂ RAPIDĂ PENTRU BETON

seria 928

BETOXAN PLUS

DESCRIERE
 
BETOXAN PLUS este un mortar preamestecat sub formă
de pulbere cu priză rapidă pentru repararea şi nivelarea
betonului.
După ce s-a amestecat cu apă se obţine un mortar
tixotropic, foarte aderent la beton, adecvat pentru
repararea zonelor deteriorate şi nivelarea lor ulterioară, fără
contracţie şi cu o priză foarte rapidă.
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
BETOXAN PLUS este indicat pentru:
-Repararea elementelor din beton (grinzi, stâlpi, frontoane
etc.)
-Reconstrucţia colţurilor, muchiilor, frontoanelor din beton
(balcoane, scări etc.)
-Adecvat pentru nivelarea fină a suprafeţelor din beton
conferind un efect de ‘'finisaj civil''.
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
-Masă specifică a mortarului proaspăt: 1,8 kg/lt
-pH după priză: >12
-Granulometrie: <0,5 mm
-Grosimi: de la 3 la 40 mm pe rând
-Rezistenţă la comprimare: >13 N/mm2 la 28 zile
-Rezistenţă la flexiune: >2 N/mm2 la 28 gg
-Marcatură CE conform EN 1504-3
-Timp de prelucrare: 20 min. la 20°C.
-Consum: 14 kg/m2 pe cm de grosime 
-Se poate aplica un alt strat: după 7 zile de la aplicație
-Culoare: gri
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
Fondul va fi curăţat cu grijă pentru a îndepărta praful,
urmele de rugină, elementele antiaderente (cum ar fi uleiul
şi grăsimea) sau părţile desprinse parţial. 
Barele de fier de armare trebuie mai întâi curăţate prin
metode mecanice sau printr-o o eventuală sablare şi apoi
tratate cu amestecul pasivant monocomponent BETOXAN
PRIMER.
Umeziţi suprafaţa din beton pentru a garanta aderenţa
perfectă pe suport.
Fondul necesită udare preliminară, mai ales în cazul
temperaturilor înalte şi a vântului puternic. 
În cazul existenţei mucegaiului trataţi suprafaţa cu produse
de igienizare.
 
INDICAŢII PENTRU APLICARE
 
- Apă pentru pastă: 22% (circa 5,5 litri pentru un sac de 25
kg)
După ce aţi pregătit suportul, vărsaţi aproximativ 80-90%
din apă într-un recipient şi adăugaţi pulberea, fără
întrerupere, pentru a evita formarea cocoloaşelor;
amestecaţi pasta timp de 1-2 minute cu un mixer prevăzut
cu telul adecvat. Adăugaţi cantitatea rămasă de apă pentru
a obţine consistenţa dorită şi amestecaţi încă 2 minute.
Ustensile: mistrie sau drişcă americană.
Finisajul superficial poate fi executat prin drişcuirea

suprafeţei cu o drişcă cu burete când mortarul este în
starea de "consistenţă ideală la pipăit".
Prezenţa în pastă a unor aditivi specifici anticontracţie evită
formarea de crăpături şi fisuri chiar şi fără aplicarea unui
agent antievaporant; totuşi în ambiente foarte puternic
ventilate sau expuse la soare poate fi necesară prevederea
umidificării pereţilor, udând suportul cu apă timp de 2 zile,
sau protejând cu prelate adecvate zona în care s-a
executat aplicarea.
BETOXAN PLUS nu va fi utilizat:
-pentru renovarea suprafeţelor cu grosimi mai mici de 3
mm
-pentru grosimi mai mari de 40 mm o dată
-pentru repararea şi nivelarea suprafeţelor din cărămidă
-pentru repararea şi nivelarea fondurilor pe bază de ghips
-în contact cu substanţe acide (pH mai mic de 5) sau apă
stătută.
-la temperaturi mai mici de 5°C sau mai mari de +30°C
Nu adăugați altă apă când produsul a început să facă priză.
 
COLORAREA
 
Produsul este disponibil de culoare gri.
DEPOZITAREA
 
Temperatură maximă de stocare: +30 °C
Temperatură minimă de stocare: +5 °C
A se păstra într-un loc uscat, ferit de umiditate.
Stabilitatea în ambalajele originale nedeschise şi în condiţii
de temperatură adecvată: 1 an. 
 
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
 
Nu se încadrează în Decretul Legislativ 161/2006 (Directiva
2004/42/CE)
 
Provoacă iritaţie cutanată. Poate provoca o reacţie alergică
cutanată. Provoacă leziuni grave oculare. Poate irita căile
respiratorii.
Utilizaţi produsul conform normelor de igienă şi siguranţă în
vigoare; după utilizare nu eliminaţi recipientele în ambient,
lăsaţi să se usuce bine reziduurile şi trataţi-le ca deşeuri
speciale. Nu aruncaţi reziduurile la canalizare, în cursurile
de apă şi pe sol.
Pentru informaţii suplimentare consultaţi fişa de siguranţă a
produsului.
 

SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informaţiile din fişa
prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale
tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora,
întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă
recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă
precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică.
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