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Kat. č.: 2224PROFI TROCKENSPRITZBETON SP GK4

Striekaný betón na nanášanie metódou suchého striekaniaProdukt:

Na spevňovanie klenieb, chodieb, tunelov a nosných stien metódou suchého striekania (materiál
sa mieša s vodou až v striekacej hubici). Vnútorné aj vonkajšie použitie.

Použitie:

Mrazuvzdornosť, pevnosť v tlaku min. 40 N/mm², vysoká priľnavosť k podkladu, veľmi rýchly
nárast pevnosti, nízky spad, odolnosť vo vlhkom prostredí.

Vlastnosti:

Zloženie: špeciálne spojivo, vápencová drvina ≤ 4 mm, prísady

Technické údaje:

Zrnitosť ≤ 4 mm

Spotreba materiálu cca 22 kg/m²/cm bez spadu

Výdatnosť cca 2,2 kg/m²/mm

Hrúbka vrstvy ≥ 1,6 cm

Pevnosť v tlaku po 28 dňoch > 40 N/mm²

Ťahová prídržnosť > 1,5 N/mm²

Sypná hmotnosť cca 1650 kg/m³

E-Modul cca 30000 N/mm²

Trieda expozície XF3 - vysoké nasýtenie vodou bez rozmrazovacieho prostriedku

EN 1504-3

Normy:

Teplota spracovania:

V priebehu spracovania a vysychania musí činiť teplota vzduchu, materiálu a podkladu min. +5 °C.
Chrániť pred dažďom, mrazom a rýchlym vysušením (priame slnečné žiarenie, vietor).

Podklad musí byť pevný, bez nečistôt, nosný, bez výkvetov a mikrorganismov a nesúdržných častíc.

Podklad:

Súdržnosť podkladu musí činiť ˃1,5 N/mm² . Nesúdržný podkladový betón je potrebné pomocou vhodného 
zariadenia odstrániť, napr. pieskovaním.

Spracovanie:

stroj pre striekaný betón, metóda suchého striekania

Miešanie:

Materiál sa spracováva metódou suchého striekania pomocou špeciálneho zariadenia (PICCOLA, ALIVA, SSB a SBS). K 
zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.
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Pracovný postup:

Hmotu možno nanášať v jednej vrstve alebo vo viacerých vrstvách, pričom hrúbka nanášanej vrstvy je minimálne 
štvornásobok použitej zrnitosti materiálu. Za účelom dosiahnutia optimálnej kvality pri aplikácii treba striekaciu pištoľ 
držať v uhle 90° a udržiavať vzdialenosť cca 1 m od podkladu. Nanášanie vykonávať krížovým pohybom pištole. Chrániť 
pred zamrznutím. V prípade veľmi nasiakavého podkladu je treba jeho povrch navlhčiť. Počas 7 dní udržiavať vo vlhkom 
stave. Vykonávacia firma musí byť riadne vyškolená.

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnej kontroly a ročne externým dohľadom.

Balenie:

Kat. č.

2224

Balenie

vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta

Skladovanie:

6 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz
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