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Alapozó szárazhabarcs
Betonfelületek alapozásához a Ceresit Szilbeton BJ betonjavítók
használata elôtt
JELLEMZÔI
• erôs kötést biztosít a régi, sérült betonfelület és a
betonjavító között
• jól tapad a betonhoz és a betonvashoz
• kloridmentes, a betonvasat passziválja

A Ceresit Szilbeton® BJ-2 alapozó magas mûgyanta tartalmú szárazhabarcs, amely vízzel
bekever ve tapadó hidat képez a javítandó
betonfelület és a megfelelô Ceresit Szilbeton ® BJ
betonjavító között. Vasbeton javítására is
alkalmas, mivel a betonvasat passziválja (lúgos
kémhatás). Fagyálló, kül- és beltérben egyaránt
alkalmazható.

A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE
A szennyezôdéseket és habarcs maradványokat,
a port és a lazán tapadó részeket el kell távolítani
a beton felületérôl. A szabadon maradt betonvasat a rozsdától drótkefével vagy homokfúvással
tisztítsa meg. Vegyi szennyezôdés és sókivirágzás
eltávolítására gôzborotvás tisztítást javaslunk.
A bekevert alapozó felhordása elôtt a felületet
enyhén nedvesítse be. Az alapozó bekeverése
történhet kényszerkeverôben vagy elektromos kézi
keverôgép segítségével. A poranyagot folyamatos
keverés közben szórjuk az elôre kimért keverôvízbe. A masszát addig keverjük, amíg csomómentes, homogén anyagot nem kapunk (kb. 3–4 perc).
A bekevert anyag – a 10 perces pihentetést követô
átkeverés után – a táblázatban megadott bedolgozhatósági idôtartamon belül használható fel.

FELHORDÁS
A képlékeny konzisztencia eléréséhez egy zsák
(20 kg) poranyaghoz 8 liter keverôvíz szükséges.
Függôleges felületen vagy mennyezeten végzett

munka esetén célszerû a poranyagot 10–15%-al
kevesebb vízzel kever ve sûrûbbre készíteni.
A bekevert alapozó jól tapad mind a beton, mind
a betonvas felületére. Erôsen lúgos kémhatása
következtében a betonvasat passziválja. Az elôírás szerint bekevert alapozót a megtisztított és
elônedvesített felületre nyeles kefével vagy korong
ecsettel hordjuk fel Ezt követôen azonnal meg kell
kezdeni a hibás felület javítását a megfelelô
BJ habarccsal, amíg az alapozás nedves.

FONTOS TUDNIVALÓK
Felhasználásakor a poranyagokra illetve a
cementhabarcsokra vonatkozó elôírásokat be kell
tartani. Az alapozó elkészítéskor (vízadagolás)
lúgossá válik, ezért bôrre és szembe kerülésétôl
óvakodjunk. Ha ez mégis megtörténne, alaposan
mossuk le az érintett testrészt. Szükség esetén
hívjunk orvost. A szerszámokról a friss alapozó
vízzel lemosható, a megkötött anyag csak
mechanikai úton távolítható el.

Szilbeton BJ-2

ALKALMAZÁSI TERÜLET

MÛSZAKI ADATOK

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Összetétel:

hidraulikus kötôanyagot és speciális
mûanyag pordiszperziót tartalmaz

Szemszerkezet:

max. 0,2 mm

Sûrûség:

kb. 950 kg/m3

Vízigény:

0,4 liter víz/ 1 kg poranyag

Bedolgozási idô:

30 perc (20°C hômérsékleten)

Alkalmazhatósági feltételek:

+5°C-tól +30°C-ig (levegô és
aljzat hômérséklet)

Anyagszükséglet:

1,3 kg/m2

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom)
vonatkoznak.

KISZERELÉS
20 kg papírzsákban.

TÁROLÁS
Eredeti jól zárt csomagolásban, hûvös, száraz,
nedvességtôl védett helyen.

FELHASZNÁLHATÓ
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 9
hónapig.
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A papírzsákot csak akkor tegyük a papírhulladék
gyûjtôbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz
anyagmaradványokat. A megkeményedett termékmaradványokat az építôipari hulladékgyûjtôben
helyezzük el. A maradék anyagot nem szabad
talajba, természetes vizekbe és csatornába
juttatni.
A Ceresit Szilbeton BJ-2 alapozó szárazhabarcs
csak a termékismertetôben feltüntetett területeken
használható fel. A termékparamétereket gyakorlati
tapasztalataink illetve mérési eredményeink
alapján adtuk meg.
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (82) 464-415, (82) 464-400
Fax: (82) 464-409

GYÁRTJA
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