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Obszary stosowania 

Ulice betonowe, ścieżki rowerowe, 
pobocza, stropy i płyty betonowe. 
 
Właściwości produktu 

Gotowa do użycia biała emulsja, 
nie zawierająca rozpuszczalników, 
dzięki czemu może być stosowana 
także w pomieszczeniach we-
wnątrz budynków. 
Preparat Betonhaut tworzy na po-
wierzchni betonu ochronną błonę  
i zapobiega przez to zbyt szybkie-
mu wysychaniu.  
Nie jest więc konieczne ciągłe 
utrzymywanie betonu w stanie wil-
gotnym przez zraszanie. Przy niż-
szych temperaturach i lekkich 
przymrozkach preparat Betonhaut 
chroni przed szkodami powodo-
wanymi na świeżym ("zielonym") 
betonie przez szadź. 
 
Sposób stosowania 

Warunki stosowania 
Temperatura stosowania:  
+5 C do +30°C  
 
Preparat Betonhaut należy nakła-
dać poprzez natrysk, gdy tylko od-
paruje nadmiar wody z powierzch-

ni betonu. Przy tym ważne jest aby 
preparat nakładać w zamkniętej, 
jednolitej warstwie. Zaleca się 
dwukrotne nakładanie.  
Przy intensywnym nasłonecznieniu 
lub wietrze beton należy chronić 
wykonując odpowiednie zabiegi. 
Późniejsze nakładanie powłok ma-
larskich, impregnowanie lub zamy-
kanie powierzchni jest możliwe, nie 
wcześniej jednak nim błona 
ochronna ulegnie zniszczeniu na 
skutek działania czynników atmos-
ferycznych. W normalnych warun-
kach następuje to po trzech mie-
siącach. Alternatywnie, błonę 
ochronną można usunąć np. urzą-
dzeniami do wysokociśnieniowego 
czyszczenia gorącą wodą lub 
przez strumieniowanie parą. 
 
 
 

Wskazówki  

Przed użyciem dobrze wymieszać. 
Nie nadaje się do stosowania gdy 
później mają być wykonywane 
warstwy zespolone z podłożem. 
 
Narzędzia, czyszczenie 

Urządzenia natryskowe typu  
airless lub opryskiwacz z tworzywa 
sztucznego z dyszą dającą szeroki 
strumień.  
Czyścić w stanie świeżym wodą. 
 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki z blachy 25 kg 
 
 
 
 

Dane techniczne produktu 

Gęstość: ~ 1 g/cm
3
 

Lepkość (DIN 2): 55 sek. ± 5 przy 20°C 
Lepkość (DIN 4): 15 sek. ± 2 przy 20°C 
Odczyn pH: ~ 9 
 
Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać 
za wiążącą specyfikację produktu. 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1230 

Betonhaut 
Środek chroniący świeży beton przed  
wysychaniem. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wodorozcieńczalny  Do zastosowań 
wewnętrznych  
i zewnętrznych 

 Temperatura 
stosowania 

 Niskociśnieniowe 
natryskiwanie  

 Całkowite zużycie   Przechowywać  w 
miejscu chłodnym, ale 
zabezpieczonym przed 
mrozem. Chronić przed 
wilgocią. Opakowanie 

zamykać 

 Okres 
przechowywania 
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Zużycie: 
Zależnie od podłoża 1kg na 4 m

2
 

co odpowiada 250 g/m
2
. Przy eks-

tremalnie wysokich temperaturach 
zewnętrznych może być potrzebne 
wyższe zużycie. 
 
Składowanie: 
W zamkniętych oryginalnych po-
jemnikach przechowywanych w 
miejscu chłodnym, suchym i chro-
nionym przed mrozem można 
składować przez co najmniej  
6 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. 
 
Oznakowanie zgodnie z dyrek-
tywą (EC) nr 1272/2008 
Nie wymagane. 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. 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 pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 

 


