
RÝCHLOTUHNÚCA MALTA PRO OBNOVU A VYHLADENIE BETÓNU, ZABRAŇUJÚCA ZMRŠŤOVANIU, SO
ZOSILŇUJÚCIMI VLÁKNAMI

Séria 928

BETOXAN PLUS

POPIS
 
BETOXAN PLUS je rýchlotuhnúca malta vo forme
práškovej predzmesi, určená na opravu a vyhladenie
betónu.
Po zmiešaní s vodou vznikne tixotropická malta, s
výrazným lepiacim účinkom na betóne, vhodná pre opravy
chybných častí a následné vyhladenie, bez zmršťovania a s
rýchlym tuhnutím.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Prípravok BETOXAN PLUS je vhodný pre:
- opravu prvkov z betónu (nosníky, piliere, čelné panely
atď.);
- rekonštrukciu rohov, hrán a čelných panelov z betónu
(balkóny, schody atď.).
- Je vhodný pre jemné vyhladenie povrchov z betónu s
udelením efektu „jemnej povrchovej úpravy".
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Špecifická hmotnosť čerstvej malty: 1,8 kg/l.
- pH po stuhnutí: >12.
- Veľkosť zrna: <0,5 mm.
- Hrúbky: od 3 do 40 mm pre jednu aplikáciu.
- Odolnosť voči tlaku: >13 N/mm² po 28 dňoch.
- Odolnosť v ohybe: >2 N/mm² po 28 dňoch.
- Označenie zhody ES podľa EN 1504-3.
- Doba spracovateľnosti: 20 min pri 20 °C.
- Spotreba: 14 kg/m² na cm hrúbky. 
- Pretierateľnosť: po 7 dňoch od aplikácie.
- Farba: sivá.
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Podklad musí byť dôkladne očistený od prachu, stôp hrdze,
odpadávajúcich prvkov (ako napríklad olej a mastnota)
alebo čiastočne odpadnutých prvkov.
Výstužné železá musia byť najprv očistené mechanickým
odstránením alebo prípadným pieskovaním, a potom
ošetrené jednozložkovým pasivačným cementovým
mliekom BETOXAN PRIMER.
Zdrsnite betónový povrch kvôli zaručeniu dokonalého
priľnutia k podkladu.
Podklad musí byť vopred namočený, a to hlavne pri
vysokých teplotách alebo za prítomnosti vetra.
Ak sú prítomné plesne, ošetrite povrch sanačnými
prípravkami.
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
Voda pre vytvorenie zmesi: 22 % (približne 5,5 L na 25 kg
vrece).
Po príprave podkladu vylejte približne 80-90 % vody do
vhodnej nádoby a nepretržite pridávajte prášok, aby sa
zabránilo tvorbe hrudiek; rozmiešajte zmes vŕtačkou
vybavenou príslušnou metličkou po dobu 1-2 minút.
Pridajte zvyšnú vodu až po dosiahnutie požadovanej
konzistencie a miešajte ďalšie 2 minúty.
Náradie: murárska lyžica alebo „americká" špachtľa.
Povrchová úprava môže byť vykonaná vyhladením povrchu

špongiovým hladidlom potom, ako malta dosiahne stav
„suchá na dotyk". 
Prítomnosť špecifických protizmršťovacích prísad v zmesi
zabraňuje vytváraniu mikropriehlbín a štrbín aj bez
aplikácie činidla zabraňujúceho odparovaniu; avšak v
niektorých prostrediach so silnou ventiláciou a expozíciou
slnečnému žiareniu môže byť potrebné počítať s vlhkým
vyzretím, kedy je potrebné namáčať podklad vodou po
dobu prvých 2 dní, alebo prostredníctvom príslušných
plachiet prikryť priestor, v ktorom bola vykonaná aplikácia. 
BETOXAN PLUS sa nesmie používať:
- na úpravy s hrúbkou menšou ako 3 mm;
- pre hrúbky väčšie ako 40 mm pre jednu aplikáciu;
- na opravu a vyhladenie tehlových povrchov;
- na opravu a vyhladenie podkladov s obsahom sadry;
- v styku s kyslými látkami (pH menšie ako 5) alebo
stojacou vodou;
- pri teplotách menších ako 5 °C alebo väčších ako +30 °C.
Nepridávajte vodu, keď už prípravok začal tuhnúť. 
 
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.
 

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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