
Betofix Fill Betofix Fill 
- Betofix Spachtel -- Betofix Spachtel -
PCC smulki mentelė

AtspalvisAtspalvis LikutisLikutis
Kiekis ant paletės 130 30

PakuotėPakuotė 6 kg6 kg 25 kg25 kg

Pakuotės rūšis Popierinis maišas Popierinis maišas

Pakuotės kodas 06 25

Artikelio Nr.Artikelio Nr.

Betoninė pilka 1008 ◼ ◼

IšeigaIšeiga Sluoksnio storis siekia maždaug 1,75 kg/m²/mm arba maždaug 1,75 kg/dm³

Panaudojimo sritysPanaudojimo sritys Viduje ir išorėje■
Betoninių paviršių išlyginimas■
Skylių, įtrūkimų, porų, defektų ir ištrupėjimų taisymas■
Sistemos dalis OS 4 (OS C) / OS 5a (OS DII)■
Sistemos dalis PCC/M3 sistema■

SavybėsSavybės Didelis ankstyvas stiprumas■
Gerai išlygina ir sukimba■
Mažai elastingas ir be įtrūkimų kietėjantis■
Puikiai tinkama naudojimui virš galvos■
Sertifikuotas pagal DIN EN 1504-3■
Įtrauktas į „BASt“ sąrašą■
M1 skiedinys pagal RiLi-SIB■
Atsparumas šalčiui ir barstomai druskai■

Produkto duomenysProdukto duomenys

Techninis aprašymasTechninis aprašymas
Produkto numeris 1008
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Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sluoksnio storis Vienas sluoksnis 1 - 6 mm 
ištrupėjusiose vietose iki 10 mm

Naudojamas vanduo Maždaug 15 % atitinka 3,8 l/25 kg

Kapiliarinis vandens
absorbavimas

≤ 0,5 kg/(m²h )

Poveikio klasės priskyrima Karbonatizacija XC1 XC2 XC3 XC4
Chloridai be jūros vandens XD1 
Chloridai iš jūros vandens XS1 
Šaltuko poveikis su / be atitirpdymo priemonės XF1 XF2
XF3 
Cheminis poveikis XA1 
Nusidėvėjimas XM1

Atsparumas lenkimui 28 d: ≥ 7,0 N/mm²

Degumo kategorija A1

Atsparumas gniuždymui 1 d: ≥ 10 N/mm² 
7 d: ≥ 25 N/mm² 
28 d: ≥ 30 N/mm²

Dyn. E-Modulis ≥ 15000 N/mm²

Išorinis monitoringas QDB ir KIWA

Didžiausias grūdėtumas 0,5 mm

Sukibimas (DIN EN 1542)
(28 d)

≥ 1,5 N/mm²

0,5

SertifikataiSertifikatai Patikros ataskaita P 8235, apkrovos klasė M1, Kiwa Polymer InstitutPatikros ataskaita P 8235, apkrovos klasė M1, Kiwa Polymer Institut

AbP P 6446-A/11-376, Kiwa Polymer InstitutAbP P 6446-A/11-376, Kiwa Polymer Institut

Patikros ataskaita P 6446a, Betono remonto sistema, Kiwa Polymer InstitutPatikros ataskaita P 6446a, Betono remonto sistema, Kiwa Polymer Institut

Atitikties sertifikato reg. Nr. 11/6446-A376-415, Kiwa Polymer InstitutAtitikties sertifikato reg. Nr. 11/6446-A376-415, Kiwa Polymer Institut

EB sertifikatas Nr. 921-CPR-2077, QDBEB sertifikatas Nr. 921-CPR-2077, QDB

Patikros ataskaita P 8450-1 Kiwa EN 1504-2 - OS 5a Elastoflex fasadiniai dažaiPatikros ataskaita P 8450-1 Kiwa EN 1504-2 - OS 5a Elastoflex fasadiniai dažai

Patikros ataskaita P 8450-2 pagal EN 1504-2 - OS 4 (OS C). Kiwa Polymer InstitutPatikros ataskaita P 8450-2 pagal EN 1504-2 - OS 4 (OS C). Kiwa Polymer Institut

Atitikties sertifikato reg. Nr.14/8450-2-494, Kiwa Polymer InstitutAtitikties sertifikato reg. Nr.14/8450-2-494, Kiwa Polymer Institut

Galimi sistemosGalimi sistemos
produktaiproduktai

Betofix KHB Betofix KHB (1087)(1087)

Betofix R4 Betofix R4 (1096)(1096)

Betofix R4 SR Betofix R4 SR (1084)(1084)

Color PA Color PA (6500)(6500)

Color Flex Color Flex (2976)(2976)

Pasiruošimas darbuiPasiruošimas darbui Reikalavimai pagrinduiReikalavimai pagrindui
Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus.

■

ParuošimasParuošimas
Parinkti paviršiui artimiausią grūdėtumą
Pagrindą šiek tiek sudrėkinti.

■

ParuošimasParuošimas
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http://qr.remmers.com/p/1087
http://qr.remmers.com/p/1096
http://qr.remmers.com/p/1084
http://qr.remmers.com/p/6500
http://qr.remmers.com/p/2976


ParuošimasParuošimas MaišymasMaišymas
Vandenį įpilti į švarią talpą ir supilti sausą skiedinį.
Maišymo įrankiu maždaug 2 min. gerai išmaišyti, kol gausis vientisa masė ir panaudojimui
tinkama konsistencija.
Permaišyti ir, jei reikia, įpilti šiek tiek vandens
Negalima maišyti dalimis.

■

ApdirbimasApdirbimas

Kontaktinis sluoksnisKontaktinis sluoksnis
Priemonę tam skirtais įrankiais dėti kaip kontaktinį sluoksnį.
 
Produktą padengti pageidaujamu storiu ir iš karto išlyginti
Paviršių išlyginti tinkamais įrankiais.
Po sutvirtėjimo paviršius abdirbamas toliau
 

Apdirbimo sąlygosApdirbimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30
°C
Žemesnė temperatūra prailgina, aukštesnė - sutrumpina apdirbimo bei medžiagos
kietėjimo laiką

■

Apdirbimo laikas (+20 °C)Apdirbimo laikas (+20 °C)
Maždaug 60 minučių

■

Apdirbimo nurodymaiApdirbimo nurodymai Sustingusio skiedinio negalima atnaujinti nei su vandeniu, nei su šviežiai paruoštu nauju
skiediniu
Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio
ir lietaus
Itin smulkūs įtrūkimai nelaikomi defektu, nes jie neįtakoja paviršiaus savybių
Apdorojant su įranga, prašome pasikonsultuoti su Remmers techninio aptarnavimo
skyriumi, tel. 05432 83- 153

NurodymaiNurodymai Įmaišomas vanduo turi atitikti geriamo vandens kokybę
Gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų
Sudėtyje mažai chromatinių medžiagų, pagal RL 2003/53/EB
Pagrindo atsparumas plyšimui vidutiniškai turi būti > 1,5 N/mm²
Charakteristiniai produkto duomenys buvo nustatyti prie 20 °C ir 65 % santykinės oro
drėgmės.
Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su
atsakingu darbuotoju.
Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

Darbo įrankiai/ valymasDarbo įrankiai/ valymas Maišymo įrankis, mentelė, dantyta mentelė, išlyginimo mentelė, mentelė su kempine,
mentelė su veltiniu paminkštinimu

Darbo įrankius iš karto po darbo plauti su vandeniu.

Sandėliavimas/Sandėliavimas/
galiojimasgaliojimas

Sausai, nepradarytoje pakuotėje, maždaug 9 mėn.
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Saugumas/ reglamentaiSaugumas/ reglamentai Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją
ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Nurodymai utilizavimui Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius.
Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu
su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

CE-ženklinimas

0921
Remmers GmbHRemmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Löningen

13
GBI P 5-2GBI P 5-2
EN 1504-3: 2005
10081008

PCC skiedinys statiškam ir nestatiškam remontuiPCC skiedinys statiškam ir nestatiškam remontui

Atsparumas spaudimui: R3 klasėR3 klasė
Chlorido jonų kiekis: ≤ 0,05 %
Sukibimas: ≥ 1,5 MPa
Pristabdytas susitraukimas / brinkimas: ≥ 1,5 MPa
Pasipriešinimas karbonatizacijai: atsparus
E modulis: ≥ 15 GPa
Atsparumas temperatūrų pokyčiams 1 ir 4
dalys: 

≥ 1,5 MPa

Kapil. vandens sugėrimas: ≤ 0,5 kg/(m²h )
Reakcija į gaisrą: A1 klasė

0,5

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra
orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemones
taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje,
todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija
apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą.
Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų
ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma
įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet
kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems
atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis.
Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad
gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam
specifiniam panaudojimo būdui, tuomet bet kokia
konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet
kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis
turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti.
Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios
pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujajam šių techninių duomenų
leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių
duomenų leidinį.
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