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Kat. č.: 6788, 6789PROFI RÖNTGEN-BLOCKER BETON

Betonový potěr s obsahem barytu pro odstínění ionizujícího zářeníProdukt:

Pro vytvoření stínících vrstev, které mohou z konstrukčního hlediska nahrazovat klasické betonové
vrstvy v prostorách a na pracovištích zatížených zdroji záření RTG.

Použití:

Zajišťuje splnění požadovaných hygienických norem, vysoká objemová hmotnost.Vlastnosti:

Složení: baryt ≤ 4 mm / ≤ 8 mm, vápencová moučka, cement, přísady

Technické údaje:

Spotřeba materiálu cca 35 kg/m²/cm

Tloušťka vrstvy 6788: cca 30–60 mm

6789: cca 30–120 mm

Spotřeba vody cca 1,8–2,4 litrů čisté vody/pytel

Pevnost v tlaku ≥ 40 N/mm² po 28 dnech

Pevnost v tahu za ohybu ≥ 6 N/mm² po 28 dnech

Třída reakce na oheň A1

Objemová hmotnost 6788: cca 3100 kg/m³

6789: cca 3200 kg/m³ bez vibrování

6789: cca 3400 kg/m³ s vibrováním

EN 13813 (CT-C40-F6)

Normy:

Teplota zpracování:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad +5 °C a pod +30 °C.

Podklad musí být nosný, suchý, bez prachu, bez nečistot, bez zbytků barvy a odbedňovacích přípravků, bez
nesoudržných vrstev, nesmí být mastný a nesmí být zmrzlý.

Podklad:

Neaplikovat na podklady trvale zavlhčené a biologicky napadené. Podklad nesmí být zmrzlý. Případné spáry a dutiny 
v podkladu je nutné vyplnit vhodným materiálem PROFI podle charakteru podkladu, např. PROFI REPASPACHTEL 
RAPID.

Zpracování:

bubnová míchačka, hladítko, zednická lžíce

Míchání:

Suchá směs se smíchá s předepsaným množstvím záměsové vody. Pro míchání je možné používat pouze pitnou vodu dle 
ČSN EN 1008. Míchání se provádí např. v bubnové míchačce do řádného zhomogenizování hmoty, kdy výsledná 
betonová směs vykazuje pouze zavlhlou konzistenci bez odlučování vody.
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Pracovní postup:

Na ukládaném místě se betonová směs zpracovává nejlépe dusáním nebo vibrační lištou tak, aby na povrch vystoupil 
cementový tmel. V případě aplikace výrobku do bednění je doporučeno použití příložných nebo ponorných vibrátorů. 
Finalizace povrchu se provádí běžným postupem, tedy hlazením rovným hladítkem či vibrační lištou. Ošetření 
zpracovaného betonu se provádí běžným způsobem.
Doporučuje se vyvarovat se velkým teplotním výkyvům během tuhnutí a zrání betonu.

Upozornění:

Vzhledem k vysoké objemové hmotnosti potěru je jeho zpracování specifické v porovnání s běžnými typy potěrů a 
způsob aplikace vždy konzultujte s výrobcem potěru. K suché směsi je zakázáno přidávat jakékoliv další látky.

Zajištění kvality:

Dohled je prováděn prostřednictvím vlastní výrobní kontroly.

Balení:

Kat. č.

6788

6789

Balení

PROFI RÖNTGEN-BLOCKER BETON 4 MM; pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta

PROFI RÖNTGEN-BLOCKER BETON 8 MM; pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta

Skladování:

24 měsíců od data výroby v originálním neporušeném obalu na paletě v suchém skladě.

Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.

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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