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Obszary stosowania 

Naprawa i ochrona elementów 
betonowych o szorstkiej po-
wierzchni, na przykład: 

 Naprawa betonu w miejscach 
obciążonych statycznie i dyna-
micznie 

 Wzmacnianie konstrukcji beto-
nowych, ponieważ można 
uwzględniać w obliczeniach 
nośności  

 Na ścianach oporowych, ele-
wacjach, płytach i balkonach 

 Pod nawierzchniami przejezd-
nymi na mostach i w parkin-
gach wielopoziomowych 

 W zastosowaniach wewnętrz-
nych, zewnętrznych i w miej-
scach wilgotnych, w starym  
i nowym budownictwie. 

 Elementy budowli narażone na 
działanie słonej wody i soli 
rozmrażającej. 

Dopuszczona do stosowania 
w przypadkach PCC I i PCC II 
w klasach obciążeń M2 i M3 zgod-
nie z ZTV ING, TL/TP PCC i Rili 
SIB. Spełnia wymagania ZTV-W 
LB 219 jako materiał do uzupeł-
niania betonu podczas naprawy 
budowli wodnych. 

Dane techniczne produktu 

Kolor: szary 
Uziarnienie: 0 – 2 mm 
Ilość dodawanej wody: ok. 10,8% 
Czas przydatności do stosowania 
po wymieszaniu: ok. 60 minut 
Nadzór zewnętrzny: QDB i KIWA 
Wytrzymałość na ściskanie 

(EN 12190):  po 1 dniu:   20 N/mm²
 

 po 7 dniach:   45 N/mm²
 

po 28 dniach:   50 N/mm² 
Wytrzymałość na zginanie 

(EN 12190):  po 28 dniach:   8,0 N/mm² 
 

Dynamiczny moduł sprężystości:  25000 N/mm²
 

Wytrzymałość na odrywanie:  

(EN 1542):   2,0 N/mm²
 

Nasiąkliwość kapilarna:  0,5 kg/m²h
0,5

 
Współczynnik migracji chlorków:  po 28 dniach: 1,27 • 10

-12
 m²/s  

po 90 dniach: 0,70 • 10
-12

 m²/s 
Reakcja na ogień (DIN 4102-1): klasa A1 

Klasy ekspozycji wg EN 206-1 / DIN 1045-2: 

Karbonatyzacja XC1 XC2 XC3 XC4 

Chlorki poza wodą morską XD1 XD2 XD3  

Chlorki z wody morskiej XS1 XS2 XS3  

Zamarzanie z / bez środków roz-
mrażających 

XF1 XF2 XF3 XF4 

Agresja chemiczna XA1 XA2*   

Ścieranie XM1 XM2   

* zawartość siarczanów w wodzie (SO4
2-

) ≤ 1500 mg/l 
 
Klasyfikacja wilgotnościowa: WO, WF, WA, WS 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1096 

Betofix R4 
Wzmocniona włóknami zaprawa PCC przeznaczona 
do naprawy elementów betonowych. 
Jednoskładnikowa sucha zaprawa modyfikowana tworzywami sztucznymi (sys-
tem PCC) o wysokiej wytrzymałości, zawierająca spoiwa hydrauliczne, mikro-
krzemionkę, mineralne kruszywa 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 

Proporcja mie-
szania suchej 

zaprawy z wodą 

Temperatura 
stosowania 

Czas mieszania Czs dojrzewania Nakładanie pacą, 
kielnią, szpachlą/ 

aplikacja nat-
ryskowa 

Całkowite zużycie 
na każdy mm 

grubości 

Czas składowania Chronić przed 
wilgocią 
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Właściwości produktu 

Remmers Betofix R4 jest fabrycz-
nie mieszaną suchą zaprawą mi-
neralną, która po wymieszaniu  
z wodą jest gotowa do stosowania 
i wiąże hydraulicznie. Do miesza-
nia zaprawy można używać 
wszystkich powszechnie spotyka-
nych mieszarek przeciwbieżnych. 
Zaprawa Betofix R4 twardnieje  
z bardzo niewielkim skurczem  
i można ją stosować bez dodatko-
wej warstwy sczepnej. Dodatki 
polimerowe poprawiają przyczep-
ność zaprawy, dlatego nadaje się 
ona szczególnie do powierzchni 
pionowych i nakładania nad głową. 
Stwardniała zaprawa PCC jest 
wodoodporna a także odporna na 
czynniki atmosferyczne, mróz  
i sole rozmrażające. 
Betofix R4 jest składnikiem za-
mieszczonego na liście BASt sys-
temu naprawy betonu Remmers 
Betofix PCC. 

Podłoże 

W momencie aplikacji podłoże 
musi być matowo wilgotne, mocne 
i nośne. Należy usunąć części 
odspojone lub zmniejszające przy-
czepność a także szlamy cemen-
towe np. metodą piaskowania, 
skuwania, frezowania lub temu 
podobną. Oprócz tego podłoże 
musi cechować się wystarczającą 
szorstkością. Aby to zapewnić 
należy odsłonić ziarna kruszywa 
znajdujące się w pobliżu po-
wierzchni. Wytrzymałość podłoża 
na odrywanie musi spełniać wy-
magania obowiązujące w danym 
obszarze zastosowań. 
Wstępnie zmoczone podłoże musi 
pozostawać jeszcze lekko nasią-
kliwe.  
Odsłonięte pręty zbrojeniowe nale-
ży mechanicznie odrdzewić do 
uzyskania metalicznej czystości 
(SA 2½). Odrdzewiona stal zbroje-
niowa musi być wolna od pyłu  
i tłuszczu. 

Mieszanie / nakładanie 

Wlać ok. 2,7 l wody o czystego 
pojemnika na zaprawę, wsypać  
25 kg Remmers Betofix R4 i in-
tensywnie mieszać za pomocą 
mieszarki przeciwbieżnej przez ok. 
3 minuty doprowadzając do jedno-
rodnej konsystencji, następnie 

odczekać 1 minutę czasu dojrze-
wania i ponownie wymieszać przez 
1 minutę aż osiągnie się odpo-
wiednią do stosowania plastyczną 
konsystencję pozbawioną grudek, 
w razie potrzeby można dodać 
jeszcze trochę wody.  
Mieszanie ręczne lub mieszanie 
mniejszych ilości jest niedopusz-
czalne.  
Zaprawę Betofix R4 można nakła-
dać ręcznie lub natryskowo zgod-
nie z EN 1504-3. W celu zapew-
nienia optymalnej przyczepności 
między betonem a zaprawą należy 
najpierw nanieść wymieszany ma-
teriał na matowo wilgotne podłoże 
jako szpachlówkę drapaną.  
W miejscach trudnodostępnych 
można także lekko rozcieńczyć 
materiał Betofix R4 i zastosować 
jako warstwę sczepną. Materiał 
można układać w jednej warstwie 
o grubości 5 – 25 mm, w dwóch 
warstwach o łącznej grubości do 
50 mm a w zagłębieniach do 
maks. 80 mm. W razie układania  
w kilku warstwach, kolejną war-
stwę zaprawy układa się zawsze  
świeże na świeże, na lekko zwią-
zaną warstwę poprzednią. W razie 
późniejszego nakładania powłok 
właściwości powierzchni ze-
wnętrznej muszą spełniać wyma-
gania Rili-SIB. 

Pielęgnacja 

Powierzchnie pokryte zaprawą 
należy chronić przed zbyt szybkim 
wyschnięciem w wyniku działania 
wiatru lub promieniowania sło-
necznego przez przykrycie wia-
troszczelnymi foliami lub mokrymi 
matami jutowymi. Okres pielęgna-
cji 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 i 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.  

Materiał może zawierać śladowe 
ilości pirytu lub siarczku żelaza. 
Zewnętrzna powierzchnia zaprawy 
powinna być wolna od spękań, 
rysy włosowe/skurczowe nie są 
brane pod uwagę i nie mogą być 
uznawane za usterkę, ponieważ 
nie obniżają technicznej wartości 
materiału. Jeżeli po naprawie otu-
lina zbrojenia będzie mniejsza od 
10 mm, na stali zbrojeniowej nale-
ży wykonać powłokę ochrony an-
tykorozyjnej Betofix KHB (art. 
1087).  

Narzędzia, czyszczenie  

Nienasiąkliwe lub pokryte tworzy-
wem szalunki drewniane,  
mieszarki przeciwbieżne, paca 
stalowa, kielnia. 
Do nakładania maszynowego za-
lecamy pompę mieszającą  
m-tec duo-mix 2000 lub pompę 
ślimakową Desoi SP-14F z żółtym 
wirnikiem/stojanem. 
 
Zanim zaprawa stwardnieje narzę-
dzia można bez problemu czyścić 
wodą.  

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 25 kg 
 
Zużycie suchej zaprawy: 
Ok. 2,0 kg/m² na każdy mm grubo-
ści warstwy czyli ok. 2,0 kg/dm². 
 
Składowanie: 
W miejscu suchym, w zamkniętych 
opakowaniach, co najmniej 9 mie-
sięcy. 

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. 
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GBI P1 
EN 1504 – 3: 2005 

Betofix R4 
Wyrób stosowany w celu zastąpienia 

uszkodzonego betonu, do napraw kon-
strukcyjnych i niekonstrukcyjnych 
________________________________ 

Wytrzymałość na ściskanie: klasa R4 

Zawartość jonów chlorkowych:  0,05 % 

Przyczepność:  2,0 MPa 
Utrudniony skurcz / 

pęcznienie:  2,0 MPa 
Odporność na karbonatyzację: spełnia 

Moduł sprężystości:  20 GPa 
Kompatybilność cieplna,  

części 1 i 4:  2,0 MPa 

Absorpcja kapilarna:  0,5 kg / (m²•h
0,5

) 
Reakcja na ogień: Klasa A1 

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. 


