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Kat. č.: 2294PROFI FLIESSBETON DC25/30

Čerpateľná betónová zmesProdukt:

Na zalievanie strateného debnenia v základoch, bazénových konštrukciách a k vytváraniu
drobných stavebných prvkov. Nie je vhodná pre veľkorozmerové a silnostenné stavebné prvky.
Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Použitie:

Veľmi dobrá spracovateľnosť (čerpateľnosť), mrazuvzdornosť, pevnosť v tlaku min. 25 N/mm²,
odoláva stupňu vplyvu prostredia XF1/XF3.

Vlastnosti:

Zloženie: cement, vápencová drvina ≤ 6  mm, prísady

Technické údaje:

Zrnitosť ≤ 6 mm

Spotreba materiálu cca 20 kg/m²/cm

Trieda pevnosti C25/30

Označenie podľa ÖBV – smernice
Trockenbeton

DC25/30 / XC4 / XF3 / F59 / GK6

Výdatnosť výdatnosť 2 t na cca 1 m³ čerstvého betónu

Spotreba vody max. prídavok vody: 135 litrov čistej vody na tonu

Objemová hmotnosť v suchom stave cca 2000–2200 kg/m³

Doba spracovateľnosti (+20 °C) max. 30 minút

Konzistencia pri spracovaní rozliv 30 až 35 cm (merná nádoba 1,3 l)

Teplota spracovania:

V priebehu spracovania a tuhnutia musí činiť teplota vzduchu, materiálu a podkladu min. +5 °C.
Nespracovávať materiál pri nebezpečenstve mrazu.
Čerstvý betón chrániť pred prievanom a priamym pôsobením slnečných lúčov.

Podklad musí byť pevný, vlhký, nesmie byť zamrznutý, bez nečistôt a prachu a nesmie byť mastný.

Podklad:

Spracovanie:

SMP alebo QLMP (miešacia pumpa)

Miešanie:

K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.
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Pracovný postup:

Materiál sa dodáva len voľne ložených látok. Spracovanie sa vykonáva pomocou pumpy SMP-FE 100 alebo QLMP 
nainštalované na sile.
Pred spustením stroja je potrebné prepláchnuť hadice vápennou kašou. Pri prerušení práce na dobu dlhšiu ako 30 minút 
je potrebné hadice vyčistiť.
Optimálna dávka vody je cca 1550-1700 l / hod.
Pri aplikácii je potrebné, aby hadica bola opatrená rozdeľovacou koncovkou zabraňujúcou tvoreniu zhlukov.
Pre aplikácie menšieho rozsahu možno použiť aj SMP pumpu na omietky, v danom prípade použitia rozdeľovacej 
koncovky nie je nutné.

Klasifikácia kontroly:

Ako nekonštrukčný materiál - pre stavebné časti bez výstuže alebo so staticky nevýznamnou výstužou, ako sú
podkladové betóny pod dlažbu a základy.

Ako konštrukčný materiál – pre stavebné časti so staticky významnou výstužou, ako sú prekryvné vrstvy a podlahové
dosky.

Zaistenie kvality:

Podľa ÖBV-smernice Trockenbeton: Počiatočnú skúšku typu vykonáva skúšobný ústav. Skúška zhody (dohľad) je
vykonávaná prostredníctvom vlastnej výrobnej kontroly. Externý dozor prostredníctvom akreditovaného skúšobného
ústavu.

Balenie:

Kat. č.

2294

Balenie

silo s SMP alebo QLMP (t)

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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