
DESCRIERE

BETOXAN 300 este un mortar preamestecat destinat
execuţiei de reparaţii şi restaurări ale suprafeţelor din
ciment, caracterizat prin:
-rezistenţă optimă în faţa agenţilor atmosferici şi ciclurilor
de îngheţare-dezgheţare.
-barieră eficientă împotriva carbonatării
-impermeabilitate ridicată la apă.
-aderenţă optimă la suport (beton, cărămidă).
-punere în lucru şi finisare uşoară şi rapidă.
-rapiditate de uscare.
-absenţa fisurărilor şi contracţiei.

INDICAŢII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe suporturi din ciment şi beton, la exterior
şi la interior.
Indicat în special pentru:
•repararea elementelor din beton (grinzi, stâlpi, margini de
trepte, etc…);
•repararea elementelor prefabricate şi joncţiunilor rigide;
.execuţia fixărilor.

BETOXAN 300 este un produs de fond şi trebuie acoperit
întotdeauna cu un sistem de finisare.
Pentru intervenţiile pe tencuieli nedrişcuite este
recomandată utilizarea masei de şpaclu BETOMARC cod
9450150.

CARACTERISTICI TEHNICE

Compoziţie: ciment Portland, aglomerate selecţionate,
componente polimerice pentru a spori aderenţa la
suporturi şi pentru o mai bună prelucrare a produsului,
regulatori ai prizei.
-Aspect: pulbere gri
-Dimensiune maximă aglomerate: 1,2 mm
-rezistenţă la compresie: 19,1 N/mm2 după 28 zile
-rezistenţă la flexiune: 4,4 N/ mm2 după 28 zile
-timp de prelucrare: 15 min. la 20° C
-timp de întărire: aproximativ 20 min. la 20° C; variabil în
funcţie de grosimea aplicată şi temperatură. Produsul nu
poate fi acoperit cu straturi ulterioare mai devreme de 7
zile.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafeţe din ciment şi/sau beton:
- Controlaţi starea de conservare. Suprafaţa trebuie să fie
consistentă şi să nu aibă tendinţe de fărâmiţare. În caz
contrar, eliminaţi părţile cu aderenţă slabă.
- Eliminaţi eventualele elemente separante (ulei şi
grăsime).
-Barele metalice ale armăturilor care ies la suprafaţă
trebuie tratate cu pasivantul BETOXAN PRIMER 9490125
după curăţarea şi eliminarea ruginii prezente.
- Eliminaţi eventualele eflorescenţe prezente cu ajutorul
unei perii sau prin spălare cu aparat de curăţare cu apă la
presiune înaltă.
-Aplicaţi BETOXAN 300 dacă stratul care trebuie refăcut
depăşeşte 3 mm. Pentru grosimi mai mici de 2 mm aplicaţi
BETOXAN 200.
-După cel puţin 7 zile, aplicaţi un strat de izolant fixativ

mural pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau de
fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.
-Aplicaţi produsul de finisare.
*(Diluţiile izolantului şi cantitatea care trebuie aplicată
depind de nivelul de absorbţie al suportului şi sunt
determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv –
Consultaţi fişa tehnică corespunzătoare).

INDICAŢII PENTRU APLICARE

Condiţii de mediu şi suport:
Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Nu aplicaţi pe suprafeţe îngheţate.
Pe suprafeţe foarte absorbante şi în anotimpurile calde
este recomandată umezirea suportului înainte de a începe
aplicarea produsului.
Nu utilizaţi pentru:
. refaceri cu o grosime mai mică de 3 mm;
. elemente de cofraj;
. în contact cu substanţe acide (pH < 5).
Amestecaţi mortarul în betonieră sau, pentru cantităţi mici,
cu o bormaşină dotată cu elicea adecvată, evitând
amestecarea manuală, care nu garantează obţinerea unui
amestec optim.
BETOXAN 300 se aplică cu mistria sau pistolul. Finisajul
poate fi executat netezind suprafeţele cu drişca (de lemn
sau plastic) în faza de priză a mortarului. Începerea prizei
este verificată prin atingere, atunci când degetele nu se
afundă în mortar.
-Amestecaţi produsul cu 20% apă.
Nu adăugaţi apă ulterior pentru a prelungi timpul de priză.
-Preparare: Vărsaţi aproximativ 80-90% din apa ce trebuie
utilizată şi adăugaţi pulberea de BETOXAN 300, fără
întreruperi, pentru a evita formarea cocoloaşelor.
Amestecaţi 1-2 minute; adăugaţi restul de apă (dacă este
necesar) pentru a ajunge la consistenţa dorită şi
amestecaţi încă 2 minute.
-grosime aplicabilă: de la 5 la 50 mm max. per strat
-Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare,
cu apă.
-Consum indicativ: 14 kg/mp pentru cm de grosime.
În prezenţa unei ventilaţii puternice sau expunere solare
poate fi necesară o maturare umedă, stropind din când în
când cu apă.

COLORAREA

Produsul este disponibil în culoarea gri.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
A se păstra în locuri uscate, ferite de umiditate.
Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la
temperatura adecvată: 1 an.

INDICAŢII DE SIGURANŢĂ

Nu intră sub incidenţa Directivei 2004/42/CE.

Iritant pentru căile respiratorii şi piele / risque de lésions
oculaires graves / Poate provoca sensibilitate în contact cu
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pielea / A nu se lăsa la îndemâna copiilor / Nu inhalaţi
praful / Evitaţi contactul cu ochii şi pielea / În cazul
contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi
consultaţi un medic / Utilizaţi îmbrăcăminte de protecţie şi
mănuşi adecvate / În caz de înghiţire consultaţi imediat
medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.
Produsul trebuie transportat, utilizat şi stocat conform
normelor de igienă şi siguranţă în vigoare; lăsaţi resturile
să se usuce complet şi trataţi-le ca deşeuri speciale.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă.

REZUMAT DE CAPITOL

Mortar tixotropic pentru reparaţii, cu priză rapidă
Aplicaţi pe suprafeţe dinainte pregătite mortar tixotropic
pentru reparaţii cu priză rapidă BETOXAN 300 cod
9490130, pe bază de ciment Portland, cu aglomerate
selecţionate şi componente polimerice, cu un consum de
cel puţin 14 kg/m2 pentru fiecare centimetru de grosime.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile din
fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale
tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora, întrucât
condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm
întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte.
Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă precedentă. Pentru informaţii
tehnice suplimentare contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.
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