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Obszary stosowania 

� Szpachlówka drapana i wyrów-
nawcza do zastosowań we-
wnętrznych i zewnętrznych 

� Lokalne i całościowe wyrówny-
wanie powierzchni betonowych 

� Powłoki na elementach prefa-
brykowanych, murach i po-
wierzchniach mineralnych 

� Naprawa ubytków, rys, porów, 
miejsc wadliwych i wyłomów 

� Zastosowania wewnętrzne  
i zewnętrzne, w strefach wilgot-
nych i pod wodą 

Produkt certyfikowany zgodnie 
z EN 1504-3 dla klasy obciążeń 
R3. Materiał przebadany i dopusz-
czony dla klasy obciążeń M1 
zgodnie z ZTV-ING, TL/TP PCC 
oraz Rili-SIB. 

Znajduje się na liście BASt w sys-
temie naprawy betonu Betofix 
PCC. 

W połączeniu z farbą Remmers 
Betonacryl (art. 6500) względnie 
Elastoflex-Fassadenfarbe (art. 
2976) spełnia wymagania norm 
DIN V 18026 i DIN EN 1504-2 jako 
system ochrony powierzchni klasy 

OS 4 (OS C) względnie OS 5A 
(OS DII).  

Właściwo ści produktu 

Fabrycznie mieszana, mineralna, 
sucha zaprawa, która po wymie-
szaniu z wodą jest gotowa do sto-
sowania. 
Bardzo plastyczny materiał tward-
nieje bez skurczu i spękań. Doda-
tek polimerów poprawia przyczep-
ność zaprawy, dzięki czemu jest 
ona szczególnie przydatna do 
stosowania na powierzchniach 

pionowych oraz „nad głową”. 
Stwardniała zaprawa jest wodood-
porna, mrozoodporna, odporna na 
czynniki atmosferyczne oraz na 
sole rozmrażające. 

Podło że 

W momencie aplikacji podłoże 
musi być matowo wilgotne, mocne 
i nośne. Luźne fragmenty oraz 
warstwy osłabiające przyczepność 
i szlamy cementowe należy usu-
nąć np. przez piaskowanie. 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1008 

Betofix-Spachtel 
Drobnoziarnista szpachlówka PCC do konstrukcyjnych  
napraw budowli betonowych 
Modyfikowana tworzywami sztucznymi, jednoskładnikowa, drobnoziar-
nista szpachlówka (system PCC) zawierająca spoiwa hydrauliczne, 
kruszywa mineralne i specjalne dodatki.  
Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu(VI)  
w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 
0,0002 %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych 

 Ilość wody 
zarobowej 

 Czas mieszania  Temperatura 
stosowania 

 Nakładanie pacą, 
kielnią, szpachlą 

 Łączna ilość 
nakładanego 

materiału na mm 
grubości warstwy 

 Czas składowa-
nia 

 Chronić przed 
wilgocią 

Kolor: szary 
Uziarnienie: 0 – 0,5 mm 
Ilość dodawanej wody: ok. 15% 
Czas przydatności do stosowania  
po wymieszaniu z wodą: ok. 60 min. 
Zewnętrzny nadzór jakościowy: QDB + KIWA 
Wytrzymałość na ściskanie 
(EN 12190):  po 1 dniu: ≥ 10 N/mm² 
 po   7 dniach: ≥ 25 N/mm² 
 po 28 dniach: ≥ 30 N/mm² 
Wytrzymałość na zginanie 
(EN 12190): po 28 dniach: ≥ 7,0 N/mm² 
Moduł sprężystości: ≥ 15000 N/mm² 
Przyczepność (EN 1542): ≥ 1,5 N/mm² 
Nasiąkliwość kapilarna: ≤ 0,5 kg/(m²•h0,5) 
Reakcja na ogień (EN 1504-3): klasa A1 

Dane techniczne  produktu  
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Poza tym podłoże musi wykazy-
wać odpowiedni profil szorstkości. 
Wytrzymałość podłoża na odrywa-
nie musi odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich wytycznych tech-
nicznych.  
Wstępnie zwilżone podłoże musi 
wykazywać jeszcze lekką chłon-
ność. 

Mieszanie / sposób stosowania 

Wlać najpierw 3,7 litra wody  do 
czystego pojemnika (pojemnika do 
mieszania zapraw). Wsypać 25 kg 
Betofix-Spachtel  i intensywnie 
wymieszać mieszarką przez ok. 
2 minuty doprowadzając do jedno-
rodności, tak aby uzyskać wolną 
od grudek, plastyczną konsysten-
cję odpowiednią do nakładania.  
W razie potrzeby można dodać 
niewielką ilość wody. Nie wolno 
mieszać ręcznie lub mieszać tylko 
część zawartości opakowania.  
Aby osiągnąć optymalną przy-
czepność między betonem a szpa-
chlówką nanosi się najpierw na 
matowo wilgotne podłoże tzw. 
„szpachlówkę drapaną”. Materiał 
można nakładać w jednej warstwie 
o grubości 1-6 mm a w zagłębie-
niach grubość może dochodzić do 
10 mm. 

Pielęgnacja 

Powierzchnie pokryte zaprawą 
należy chronić przed zbyt szybkim 
wyschnięciem w wyniku działania 
wiatru lub promieniowania sło-
necznego przez przykrycie folią lub 
mokrymi matami jutowymi. Okres 
pielęgnacji wynosi co najmniej  
3 dni. 

Wskazówki 

Stężałej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiać dodając wody lub 
świeżej zaprawy. Nie stosować 
przy temperaturach podłoża, po-
wietrza lub materiału poniżej +5°C 
i powyżej +30°C. Podane parame-
try techniczne produktu zostały 

określone w warunkach laborato-
ryjnych przy temperaturze 23°C 
i wilgotności względnej powietrza 
50%. Niskie temperatury wydłuża-
ją, wyższe skracają czas przydat-
ności do stosowania i czas tward-
nienia.  
Naprawiane miejsca należy chro-
nić przed zbyt szybkim wyschnię-
ciem w wyniku bezpośredniego 
promieniowania słonecznego lub 
przeciągów. 
Materiał może zawierać śladowe 
ilości pirytu lub siarczku żelaza. 

Narzędzia, czyszczenie  

Kielnia, szpachla, paca stalowa. 
Zanim zaprawa stwardnieje narzę-
dzia można czyścić wodą.  

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 5 kg i 25 kg 
 
Zużycie suchej zaprawy: 
Ok. 1,75 kg/dm³ czyli ok. 1,75 
kg/m² na każdy mm grubości war-
stwy. 
 
Składowanie: 
W miejscu suchym, w zamkniętych 
opakowaniach, co najmniej 9 mie-
sięcy. 

Bezpiecze ństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie                

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
 
 
 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 
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Wytrzymałość na ściskanie: klasa R3 
Zawartość jonów chlorkowych: ≤ 0,05 % 
Przyczepność: ≥ 1,5 MPa 
Utrudniony skurcz / 
pęcznienie: ≥ 1,5 MPa 
Odporność na karbonatyzację: spełnia 
Moduł sprężystości: ≥ 15 GPa 
Kompatybilność cieplna,  
części 1 i 4: ≥ 1,5 MPa 
Absorpcja kapilarna: ≤ 0,5  

kg /(m²•h0,5) 
Reakcja na ogień: Klasa A1 


