
Betofix RMBetofix RM
Greitam remontui skirtas skiedinys

AtspalvisAtspalvis LikutisLikutis
Kiekis ant paletės 45 36

PakuotėPakuotė 5 kg5 kg 25 kg25 kg

Pakuotės rūšis Popierinis maišas Popierinis maišas

Pakuotės kodas 05 25

Artikelio Nr.Artikelio Nr.

1092 ◼ ◼

IšeigaIšeiga Sluoksnio storis siekia maždaug 1,2 kg/m²/mm

Panaudojimo sritysPanaudojimo sritys Betoninių elementų su šiurkščiu paviršiumi statiškai ir dinamiškai nepaveiktose srityse
remontas

■

Skylių, įtrūkimų, porų, defektų ir ištrupėjimų taisymas■
Betoninių paviršių užglaistymas■
Mineralinė apsauga nuo korozijos armavimo plienui (kombinuojant su S-Protect M)■

SavybėsSavybės Sertifikuotas pagal DIN EN 1504-3■
Gali būti naudojamas su veltiniu ir glaistu■
Puikiai tinkama naudojimui virš galvos■
Mažai elastingas ir be įtrūkimų kietėjantis■
Atsparumas spaudimui po 28 d > 10 N/mm²■
Atsparumas šalčiui ir barstomai druskai■

Produkto duomenysProdukto duomenys

Techninis aprašymasTechninis aprašymas
Produkto numeris 1092
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Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sluoksnio storis Vienas sluoksnis 1,5 - 10 mm 
Du sluoksniai < 20 mm, Apdirbamas kol šviežias 
Ištrupėjusioms vietoms < 100 mm

Naudojamas vanduo 4,7 - 5,0 l/25 kg

Kapiliarinis vandens
absorbavimas

≤ 0,5 kg/(m²h )

Apkrovos klasė R2 (DIN EN 1504-3)

Degumas E klasė

Atsparumas gniuždymui 3 h: maždaug 3 N/mm² 
24 h: maždaug 6 N/mm² 
28 d: > 10 N/mm²

Šviežio skiedinio tankis Ca. 1,7 kg/dm³

Didžiausias grūdėtumas 0,5 mm

Sukibimas (DIN EN 1542)
(28 d)

> 0,8 N/mm²

Konsistencija po maišymo Gali būti naudojamas su glaistu

0,5

SertifikataiSertifikatai Patikros ataskaita M 1105/4 Apsaugos nuo korozijos tinkamumo patikra pagal EN 1504-7,Patikros ataskaita M 1105/4 Apsaugos nuo korozijos tinkamumo patikra pagal EN 1504-7,
ibac Aachenibac Aachen



Patikros ataskaita P 8561-1 Bazinė patikra pagal Atsparumo apkrovai klasę M1, KiwaPatikros ataskaita P 8561-1 Bazinė patikra pagal Atsparumo apkrovai klasę M1, Kiwa
Polymer InstitutPolymer Institut



Reakcijos į gaisrą klasifikavimas pagal DIN EN 13501-1, MPA ErwitteReakcijos į gaisrą klasifikavimas pagal DIN EN 13501-1, MPA Erwitte

Galimi sistemosGalimi sistemos
produktaiproduktai

Rostschutz M Rostschutz M (0919)(0919)

Betonhaut Betonhaut (1230)(1230)

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

■

ParuošimasParuošimas
Atidengti plieninius elementus, nuo jų pašalinti rūdis iki SA 2 ½ grynumo lygio.
Pagrindą šiek tiek sudrėkinti.

■

ParuošimasParuošimas MaišymasMaišymas
Apsauga nuo korozijos kombinuojant su S-Protect MApsauga nuo korozijos kombinuojant su S-Protect M
Pirmiausia 1-ą S-Protect M masės dalį įdėti į švarų indą, o tada pridėti maždaug 2,5
priemonės masės dalis.
Su tam skirtu maišymo prietaisu maišyti intensyviai ir tolygiai apie 3 min. kol gausis
vientisa, darbui tinkama konsistencija.
Betono pakaitalas:Betono pakaitalas:
Vandenį įpilti į švarią talpą ir supilti sausą skiedinį.
Maišymo įrankiu maždaug 2 min. gerai išmaišyti, kol gausis vientisa masė ir panaudojimui
tinkama konsistencija.

■

ApdirbimasApdirbimas
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ApdirbimasApdirbimas

Apsauga nuo korozijos kombinuojant su S-Protect MApsauga nuo korozijos kombinuojant su S-Protect M
Šlamą dėti dviem sluoksniais visiškai padengiant, minimalus vieno sluoksnio storis turi
būti 1 mm.
Uždėjus vieną sluoksnį palaukti maždaug 30 minučių ir tik tada dėti sekantį sluoksnį.
Tolesni darbai kol danga šviežia.
 
Betono pakaitalas:Betono pakaitalas:
Su produktu užglaistyti paviršių, kad neliktų nelygumų.
Sunkiai prieinamose vietose šiek tiek atskiestą produktą dėti kaip kontaktinį šlamą.
Dėti vieną pageidaujamo storio sluoksnį ir išlyginti.
Po 15 -30 min. paviršių apdoroti veltiniu, jį nutrinant, išlyginant arba suteikiant jam
struktūrą.

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 nurodymaiApdirbimo nurodymai Sustingusio skiedinio negalima atnaujinti nei su vandeniu, nei su šviežiai paruoštu nauju
skiediniu
Sumaišyti tik tokį skiedinio kiekį, koks gali būti panaudotas maždaug per 20 minučių.
Gali būti dažomas maždaug po 2-3 valandų.
Šviežiai skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 2 dienas saugoti nuo per greito
išdžiūvimo, šalčių ir lietaus.

NurodymaiNurodymai Įmaišomas vanduo turi atitikti geriamo vandens kokybę
Gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų
Sudėtyje mažai chromatinių medžiagų, pagal RL 2003/53/EB
Charakteristiniai produkto duomenys buvo nustatyti prie 20 °C ir 65 % santykinės oro
drėgmės.
Netinka lauko grindų paviršiams!

Darbo įrankiai/ valymasDarbo įrankiai/ valymas Maišymo įrankis, teptukas, glaistyklė, mentelė, išlyginimo mentelė, mentelė su kempine,
trintuvė

Darbo įrankius iš karto po darbo plauti su vandeniu.

Sandėliavimas/Sandėliavimas/
galiojimasgaliojimas

Laikyti sausai, nepradarytoje pakuotėje, apie 12 mėn.

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.
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CE-ženklinimas

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

09
GBI P3-2GBI P3-2
EN 1504-3: 2005
10921092

PCC glaistas statiškumo atžvilgiu nesvarbių elementų remonto darbams

Atsparumas spaudimui:    R2 klasė
Chlorido jonų kiekis: ≤ 0,05 %
Sukibimas: ≥ 0,8 MPa
Pristabdytas susitraukimas / brinkimas: ≥ 0,8 MPa
Atsparumas karbonatizacijai: NPD
E modulis: NPD
Atsparumas temperatūrų pokyčiams 1 ir 4
dalys:

≥ 0,8 MPa

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