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Obszary stosowania 

 Szybkowiążąca zaprawa zale-
wowa i naprawcza, do zasto-
sowań wewnętrznych i ze-
wnętrznych. 

 Wcześnie obciążalne naprawy 
na podłożach mineralnych  
w miejscach suchych, wilgot-
nych, mokrych i trwale obcią-
żonych wodą. 

 Montaż i naprawy kręgów i 
pokryw studzienek. 

 Szybkie zamykanie przejść rur, 
otworów i ubytków w betonie, 
murze, jastrychu, kamieniach 
sztucznych i naturalnych. 

 Uszczelnianie i zamykanie 
miejsc zawilgoconych i miejsc 
przecieków np. w piwnicach, 
szybach, sztolniach, rurach  
z betonu i kamionki 

 
Właściwości produktu 

 Bardzo wysoka wytrzymałość 
wczesna (można obciążać już 
po 45 minutach) 

 Umożliwia bardzo szybkie wy-
konanie prac naprawczych  
i montażowych także przy 
chłodnej pogodzie! 

 Fabrycznie mieszana sucha 
zaprawa na bazie cementu, nie 
zawierająca dodatków chlorko-
wych 

 Powstrzymuje korozję, nie sta-
nowi zagrożenia dla stali 

 Łatwe stosowanie, wysoka 
płynność 

 Nie wykazuje skurczu i zapew-
nia trwałe zespolenie 

 Wodoszczelna, mrozoodporna  
i odporna na sole rozmrażające 

 
 

Podłoże 

Podłoże musi być czyste, mocne  
i wstępnie zwilżone wodą.  
Należy usunąć warstwy odspojone 
i obniżające przyczepność. 
 
Sposób stosowania 

Wlać 3,5 – 3,8 l wody do czystego 
pojemnika, wsypać 25 kg Betofix 
QR2 i starannie wymieszać przez 
1 - 3 minuty używając odpowied-
niej mieszarki (np. mieszarki BEBA 
lub wiertarki z mieszadłem).  

Dane techniczne produktu 

Kolor: szary 
Uziarnienie: do 2 mm 
Ilość wody zarobowej: ok. 14% 
Czas przydatności do użycia  
po wymieszaniu: ok. 10 min. zależnie  

od temperatury 
Konsystencja po wymieszaniu: ok. 25 cm (rozpływ) 
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 2,2 kg/dm

3
 

Początek wiązania przy temp. 23°C: ok. 15 minut 
Wytrzymałość na ściskanie: 
po   1 godzinie ≥ 10 N/mm

2 

po   3 godzinach ≥ 14 N/mm
2 

po 24 godzinach ≥ 30 N/mm
2 

po   7 dniach ≥ 40 N/mm
2 

po 28 dniach ≥ 45 N/mm
2
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1063 

Betofix QR2 
Zaprawa zalewowa szybkowiążąca 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Posadzki - 

zastosowania 
wewnętrzne  
i zewnętrzne 

 Sucha zapra-
wa/ woda 

 Czas  
mieszania 

 Temperatura 
stosowania 

 Wylewanie  Całkowite 
zużycie 

 Okres prze-
chowywania 

 Chronić przed 
wilgocią! 
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W przypadku mniejszych ilości 
stosować 0,14-0,15 l wody na kg 
proszku. 
Wymieszaną zaprawę należy 
natychmiast i szybko zastoso-
wać! 
Głębokość zalewanych miejsc do 
50 mm, w przypadku kręgów stu-
dzienek odpowiednio do szeroko-
ści spoin między kręgami. 
W celu wbudowania i podnie-
sienia pokryw kanalizacyjnych 
należy oczyścić i zwilżyć szczelinę 
między kręgiem studzienki a pod-
budową. Następnie zamontować 
deskowanie. Wlać płynną zaprawę 
w wypełnianą przestrzeń i pozwolić 
aby się rozprzestrzeniła. Po ok. 20 
minutach można zdemontować 
deskowanie i w zależności od 
temperatury w przeciągu jednej 
godziny można obciążać. 
 
Wskazówki 

W związku z szybkim wiązaniem 
należy mieszać tylko niezbędne 
ilości zaprawy. 
Wymieszanej zaprawy nie rozcień-
czać wodą.  
Długie intensywne mieszanie pro-
wadzi do skrócenia czasu wiąza-
nia. 
 
Nie stosować przy temperaturach 
powietrza, podłoża i materiału 
poniżej 5° C ani powyżej 30° C. 
Podane parametry produktu zosta-
ły określone w warunkach labora-
toryjnych  przy 20°C i 65% wilgot-
ności względnej powietrza. Niższe 
temperatury wydłużają, wyższe 
skracają czas przydatności do 
stosowania i czas twardnienia. 
 
Powierzchnię świeżej zaprawy 
należy chronić przed ekstremal-
nymi czynnikami atmosferycznymi 
(wysokie temperatury, wiatr, mróz) 
przez osłonięcie folią plastikową 
lub zwilżonymi matami jutowymi. 
 

Narzędzia, czyszczenie  

Mieszarka BEBA lub mieszadło 
śrubowe jak opisano wyżej, przy 
większych ilościach także mie-
szarka przeciwbieżna do jastry-
chów.  
Narzędzia czyścić na świeżo wo-
dą. 
 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worek papierowy 25 kg 
 
Zużycie: 
Średnio 2,0 kg/l wypełnianej prze-
strzeni. 
 
Składowanie: 
W suchym miejscu, w zamkniętych 
opakowaniach, ok. 12 miesięcy. 
 
Bezpieczeństwo, 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. 

 


