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Tarind

6990 betodeck
Tsemendi ja pestud kvartsliiva baasil valmistatud
väheleeliseline betooniparandussegu.
Väga madala ASR riskiga.

• Sobib tasandus- ja parandustöödeks
• Ujumisbasseinides, väliterrassidel, rõdudel jms
• Kasutatav tööstuskeskkonnas
• Vähendatud tolmavusega
6990 betodeck on väheleeliseline, tsemendi baasil, modifitseeritud tasandus- ja remontsegu.
6990 betodeck on sobib kasutamiseks suurema koormusega
pindadel, nagu terrassid, rõdud, ujumisbasseinid, välistrepid,
ning kohtades, kus traditsioonilised tooted võiks põhjustada
leeliselist reaktsiooni.
6990 betodeck on kuivsegu, mis peale veega segamist on
valmis kasutamiseks.
6990 betodeck on saadaval 25 kg paberkotis.
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✔
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✔

Sisetingimustes

✔

Välitingimustes

Aluspind
✔

Betoon

✔

Kergbetoon

✔

Põranda tasandussegu

✔

Köetav põrand

✔

Stabiilne aluspind

Kihi paksus
✔

1 – 40 mm
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Toote kirjeldus

Kasutamine

Väheleeliseline, tsemendi ja kvartsliiva baasil vee- ning

25 kg pulbrit segada 3,4– 3,9 liitri puhta veega. Parima

külmakindel betooni tasandus- ja parandussegu.

tulemuse saamiseks kasutada segumiksrit või pumpa
vähemalt 2 minutit, kuni mass on ühtlane.
Segu on kasutav 3 tunni jooksul pärast valmissegamist

Tehniline teave

temperatuuril 10 – 20 °C.

Toote klass EN 1504-3 järgi

R1 > 10 MPa

Survetugevus

30 MPa
6 N / mm2

Paindetugevus
Kasutusaeg

3h

Valmissegatud mört kanda aluspinnale nii, et
aluspinnaga tekiks võimalikult hea nake. Värskelt
valatud massi tuleb kaitsta liiga kiire väljakuivamise eest.
Kergemaks koormuseks ja edasiseks töötluseks on pind
valmis 6 tunni pärast.

Ohutusnõuded

Tardumisaeg 18°C
Kergemaks koormuseks

6h

Edasiseks töötluseks

24 h

Töötemperatuur

Toode sisaldab tsementi. Rakendada tsemendikäitlemise
erinõudeid. 6850 cemplaster on valmistatud valge
tsemendi baasil, mille loomulik kroom VI tase ei ületa
lubatud 2 mg / kg normi. Vaata ohutuskaarti.

Soovituslik

10 – 20 °C

Minimaalne

6 °C

Kihipaksus

1 – 40 mm

Kulu 1 mm kihi kohta

1,8 kg / m²

Vaata lisaks toimivusdeklaratsiooni DoP

Pakend
6990 betodeck on saadaval 25 kg paberkotis.

Ladustamine ja transport
Ladustada ja transportida kuivas. Toote omadused on
garanteeritud 6 kuu jooksul tootmiskuupäevast. Toode

Kasutusala

on kasutatav ka hiljem, kuid selle omadused võivad olla

Tasandamiseks, parandustöödeks ning kallete
andmiseks pindadel, mis puutuvad kokku vee ja

muutunud – näiteks pikenenud kivinemisaeg.

niiskusega. Mõõduka koormusega ruumides võib

Müük

valatud pinna jätta katmata.

mira tooteid müüakse ehitusmaterjalide kauplustes üle
Eesti.

Aluspind
Sobib kasutamiseks sidusatel, puhastel aluspindadel,
nagu näiteks betoon ja tasandussegu.

Aluspinna ettevalmistus
Aluspind peab olema kuiv, sidus ja kandevõimeline,
puhas rasvast, tolmust ja muust mustusest.
Tsemendipiim, lahtised osakesed ja nõrgad kohad
eemaldada. Puhastada mira 7110 base cleaneriga,
kasutades survepesurit või muud tõhusat meetodit.

Kruntimine
Kruntimine ei ole tavaliselt vajalik, kuid väga poorsete
pindade puhul kasutada mira 4180 primerit.
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