Techninis aprašymas
Artikelio nr. 1092

Betofix RM
Greitas, daugiafunkcinis restauravimo glaistas betono remonto darbams per keletą valandų.
Sudėtyje mažai chromo pagal RL 2003/53/EB

Vidui ir išorei

Sausas skiedinys / vanduo

Naudojimo sritys

Apdirbimo
temperatūra

Maišymo
trukmė

Skiedinys/
Glaistymas/
Dengimas
mentele

Apdirbimo
laikas

Sandėliavimo
trukmė

Saugoti nuo
drėgmės

Duomenys apie produktą

Spala:
Fasadų betono restauravimui;
Grūdėtumas:
Pažeistų betono, gelžbetonio,
Šviežio skiedinio tankis:
lengvojo betono paviršių resKonsistencija:
tauravimui;
 Mineralinė tvirtinamojo plieno Perdirbimo laikas:
apsauga nuo korozijos (naudojant Remmers Rostschutz M, Pradeda stingti:
Atsparumas spaudimui:
Art. Nr. 0919)
 Greitai kietėjantis mineralinis
užpildomasis glaistas ir skiediSukibimo tvirtumas (EN 1542):
nys tuštumų, porų ir nelygumų
Atsparumo klasė
išlyginimui;
 Pažeistų kampų, kraštų restauravimui, plyšių, pakenktų vietų  M1 skiedinys pagal DAfStb;
 R2 skiedinys pagal DIN EN
uždarymui.
1504-3;
 Lengvas apdorojimas;
Produkto savybės
 Galima naudoti virš galvos;
Remmers Betofix RM yra pramoni-  Galima dengti norimu sluoksniu būdu sumaišytas aukštos kokynio storiu, didelis atsparumas
bės greitojo taisymo skiedinys, tintempimui;
kamas naudoti, sumaišius su van-  Puikus sukibimas;
deniu:
 Greitai reaguoja, po 2-3 val.
 Greitai hidrauliškai kietėja ir
galima dengti kitomis dangodžiūna;
mis
 Įvairiapusis
greitojo
taisymo  Atsparus šalčiui, galima dengti
skiedinys apsaugai nuo korozividuje ir išorėje.
jos. Nereikia jokių sukibimą geri- 
nančių sluoksnių!



Bendra išeiga
kiekvienam mm
sluoksniui

pilka
0 – 0,5 mm
apie 1,7 kg/dm³
glaistas
apie 40 min., esant 10 °C
apie 20 min., esant 20 °C
apie 60 min.
po 3 val.:
~ 3 N/mm²
po 24 val.:
~ 6 N/mm²
po 28 dienų:
> 15 N/mm²
po 28 dienų:
> 15 N/mm²
R2 pagal DIN EN 1504-3
Pagrindo paruošimas
Pagrindas turi būti tvirtas, be medžiagų, trukdančių sukibimui. Atsilupusias minkštas daleles pašalinti
mechaniniu būdu. Pagrindas turi būti
sugeriantis ir pašiauštas, kad būtų
geresnis sukibimas su Betofix RM.
Stipriai sugeriančius paviršius sušlapinti. Pagrindo sukibimo tvirtumas
gilesnėse pažeidimo vietose turėtų
būti mažiausiai 1,5 N/mm². Išsikišančias sutvirtinamojo plieno detales
nušveisti iki blizgesio / pašalinti rūdis
(SA 2 ½). Galiausiai vientisai nudažyti šiuo mišiniu:
2,5 svorio dalys Betofix RM ir
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Remmers Baustofftechnik GmbH
Bernhard-Remmers-Str.13
D - 49624 Löningen
09
GBII P3
EN 1504 – 3: 2005
Betofix RM
PCC glaistas statiniam nebūtinam
remonto darbui

________________________________
Atsparumas spaudimui:

Klasse R2

Chlorido jonų kiekis:

≤ 0,05 %

Sukibimas:

≥ 0,8 MPa

Suvaržytas susitraukimas /
brinkimas:
≥ 0,8 MPa
Atsparumas karboniacijai: NPD
E-Modul:

NPD

Atsparumas temperatūrų
pokyčiams 1 ir 4 dalis:

≥ 0,8 MPa

k
Kapiliarinis vandens

1092- TA-11.15.Mey-JE-AM

sugeriamumas:

≤ 0,5 kg/(m²*h0,5)

Atsparumas ugniai:

Klasė E

