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Technisches Merkblatt C 500

Stand: 06.09.2019KÖSTER Betomor Multi A
- WZ „Betomor“ ges. gesch., Deutsches Patentamt, Nr. 306 07 698
- Amtl. Prüfbericht MPA BAU Hannover - DafStb-Richtlinie Teil 2, Tabelle 4.3 und Teil 4
- Prüfzeugnis der MPA Bremen nach DIN EN 1504-3; 50344-11

Універсальний розчин для заповнення, вирівнювання та захисту від 
корозії, для швидкого ремонту бетону та кладки

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
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C 500

EN 1504-3:2005  
Замінник бетону для статичного  

та нестатичного ремонту; 
Mörtelauftrag von Hand (3.1) EN 

1504-3: ZA. 1a

Міцність на стиск Клас R3
Вміст хлорид-іонів ≤ 0,05 %
Адгезія ≥ 1,6 MPa
Усадкові властивості/набухання     NPD 
Стійкість до карбонатизації             NPD
модуль Юнга ≥ 10 GPa
вогнестійкість Клас  E

Властивості
Модифікований полімерами, заповнюючий і вирівнюючий розчин для 
швидкого ремонту, вирівнювання, заливки, розгладження та 
фільцування бетону та кладки. Тужавіє без тріщин і без усадки, 
відмінна адгезія до бетону, армуючої сталі та кладки. Захищає 
арматуру від корозії без додаткового антикорозійного покриття. 
Водонепроникний, не містить хлориду та сульфату.
KÖSTER Betomor Multi A поєднує в собі:

- Антикорозійне покриття
- Зміцнюючий шлам для армування сталі та бетону / кладки 
- Водонепроникний,  для нанесення товстим шаром без усадки
- Тонкошарова шпаклівка для фінішного оздоблення бетону/кладки

в одному продукті.

> 3 N / мм²
> 18 N / мм²
> 30 N / мм²

> 3 N / мм²
> 9 N / мм²

> 2,0 N / мм²
> 10000

+ 5 °C
+ 30 °C
+ 40 °C

Технічні дані
Міцність на стиск (4 години, + 20 °C) 
Міцність на стиск (24 години, + 20 °C) 
Міцність на стиск (28 днів, + 20 °C) 
Міцність при вигині (24 години, + 20 °C) 
Міцність при вигині (28 днів, + 20 °C) 
Адгезія (28 днів, + 20 °C)
E-модуль
Мінімальна температура обробки 
Максимальна температура повітря
Максимальна температура продукту 
Час обробки бл. 20 - 30 хв.

Застосування
Для заливки та вирівнювання вибоїн товщиною до 60 мм в кладці, 
неармованому бетоні та залізобетоні  без окремого, додаткового 
антикорозійного покриття.

Підготовка поверхні
Поверхні повинні бути очищені від пилу, а також нестійких частинок, 
олії та жирів. Поверхню слід  злегка змочити  водою. Залишки стоячої  
води необхідно усунути. Мінімальна міцність на розрив очищеної 
підкладки повинна становити 1,5 Н / мм². Армуюча сталь перед 
заливкою повинна бути очищена до ступеня чистоти Sa 2 ½ ,  відповідно 
до DIN EN ISO 12944, частина 4. Окремий захист від корозії армуючої 
сталі, а також нанесення зміцнюючої суспензії не є обов'язковою.

Нанесення
KÖSTER Betomor Multi A змішайте з водою у співвідношенні 
(близько 4,5 л на відро на 25 кг, 2,7 л на 15 кг відра) і перемішувати до 
зникнення грудочок та отримання однорідної маси.

При температурі повітря вище + 30 ° C і температурі компонентів 
вище + 40 ° C, у воду для замішування додайте 20% KÖSTER SB-
Haftemulsion .Слід уникати додавання більшої кількості рідини. Для 
змішування використовують електричний міксер. Час перемішування 
становить не менше 3 хвилин. Не слід за один раз замішувати більше 
матеріалу, ніж можна використати протягом приблизно 15 хвилин. 
Максимальний час обробки: приблизно 30 хвилин.

KÖSTER Betomor Multi A наноситься шпателем або кельмою за одну 
операцію. У верхніх частинах, над головою, рекомендується починати 
невеликими порціями.

Як тільки покриття затужавіє, поверхню можна згладити або затерти 
фетровою дошкою або пінополістирольною теркою. 
Товщина шару: від 0 до 60 мм.

Витрати
Бл. 1,3 кг / л порожнини; або приблизно 1,3 кг / м² на мм 
товщини шару
Очищення обладнання
Очистіть інструменти водою відразу після використання.

15 кг відро
Упакування
 C 500 015
C 500 025 25 кг відро

Зберігання
Термін зберігання в сухій у герметичній тарі не менше 6 місяців.

безпека
Одягніть захисні рукавички та захисні окуляри.

Супутні продукти 
KÖSTER SB-Haftemulsion Art.-Nr. W 710
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Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, базується на результатах наших досліджень та на нашому практичному досвіді в цій галузі. Всі дані тестувань - це середн значення, отримані в певних умовах.
Правильне і тим самим ефективне та успішне застосування нашої продукції не підлягає нашому контролю. Виконавець несе відповідальністза правильне застосування при розгляді конкретних умов будівництва та
кінцевих результатів процесу будівництва. Це може вимагати коригування рекомендацій, наведених тут для стандартних умов. Специфікації, зроблені нашими працівниками або представниками, які відрізняються від
тих, що містяться в цьому технічному керівництві, вимагають письмового підтвердження. Дійсні стандарти, встановлені під час тестувань, технічні рекомендації та визнані правила технології повинні завжди
дотримуватися. Гарантія може і застосовується лише до якості нашої продукції в межах наших умов, але не для їх ефективного та успішного застосування. Дана інформація технічно перевірена; всі попередні версії
недійсні.
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