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Obszary stosowania: 

Ochrona świeżego betonu: 
Beton- und Estrichverfestiger jako 
chemiczny środek uszczelniający 
powoduje zwiększenie wytrzyma-
łości powierzchni świeżego betonu 
i jastrychu cementowego a jako 
warstwa zmniejszająca dyfuzję pa-
ry wodnej zapewnia równomierne 
wyschnięcie.  

Wzmacnianie, renowacja: 
W przypadku używanych jastry-
chów cementowych i betonowych 
dzięki zastosowaniu środka Beton- 
und Estrichverfestiger następuje 
związanie pyłu jak również 
wzmocnienie strukturalne i po-
wierzchniowe w zakresie drobnych 
porów.  

Ochrona powierzchni: 
Poprzez wzmocnienie, uszczelnie-
nie powierzchni i związaną z tym 
redukcję chłonności kapilarnej Be-
ton- und Estrichverfestiger stanowi 
ochronę przed zabrudzeniem lub 
uszkodzeniem struktur porowatych 
przez płynne media. Obniża się 
również podatność podłoża na 
ścieranie. 

Gruntuj ąca warstwa sczepna: 
Powierzchnie chronione środkiem 
Beton- und Estrichverfestiger także 

po wielu latach stanowią idealne 
podłoże pod przyszłe powłoki  
z katalogu firmy Remmers.  

Właściwo ści produktu 

Beton- und Estrichverfestiger to 
bezbarwny, alkaliczny roztwór 
krzemianowy: 

Odporno ść na ścieranie (bada-
nie urz ądzeniem Tabera 1000 
obr./1000 g wałek CS 17): 
powierzchnia nie zabezpieczona: 
0,15 g (B 25) 
powierzchnia zabezpieczona: 
0,03 g, co odpowiada wzrostowi 
odporności na ścieranie o ok.  
80 %. 

Nasiąkliwo ść (wg Karstena,  
7 dni) 
powierzchnia nie zabezpieczona: 
0,5 ml (beton zagęszczony) 
powierzchnia zabezpieczona: 
0,1 ml, co odpowiada redukcji na-
siąkliwości o około 80 %. 

Chłoni ęcie szkodliwych soli 
(przez podci ąganie kapilarne,  
24 godz.):  
powierzchnia nie zabezpieczona: 
0,77 g (bloczek wapienno-
piaskowy, 1,5 cm głębokości) 
powierzchnia zabezpieczona: 
0,44 g, co odpowiada redukcji 
chłonięcia szkodliwych soli o około 
60 %). 
 
Wytrzymało ść na ściskanie po  
7 dniach: 
powierzchnia nie zabezpieczona: 
36 N/mm² (beton zagęszczony) 
powierzchnia zabezpieczona: 
39 N/mm², co odpowiada zwięk-
szeniu wytrzymałości na ściskanie 
o około 8 %. 

Opór dyfuzji pary wodnej: 
wartość sd: < 4 m 

 

 

 

Dane techniczne produktu  

Podstawowy składnik:  alkaliczny roztwór krzemianowy 
Kolor:  bezbarwny, przejrzysty 
Gęstość:  ok. 1,15 g/cm³ 
Odczyn pH:  ok. 11,5 

InstrukcjaTechniczna 
Numer artykułu 1290 

Beton- und  
Estrichverfestiger                      
Chemiczny środek uszczelniający 
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 Okres 
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Sposób stosowania  

Nakładanie za pomoc ą urządzeń 
natryskowych i narz ędzi malar-
skich: 
Oczyszczoną powierzchnię beto-
nu/jastrychu należy odpowiednio 
wcześniej zwilżyć (najlepiej 1 dzień 
przed nasączaniem). Na po-
wierzchniowo suche, jednak jesz-
cze ciemne od wilgoci podłoże na-
leży wielokrotnie natryskiwać lub 
nakładać pędzlem preparat Beton- 
und Estrichverfestiger (świeże na 
świeże) do uzyskania stanu nasy-
cenia. Należy unikać tworzenia ka-
łuż. Nadmiar materiału należy 
usunąć lub po odpowiednim czasie 
żelowania (około 30 minut) zmyć 
wodą.  

Nakładanie metod ą bezci śnie-
niowego nas ączania: 
Oczyszczoną powierzchnię beto-
nu/jastrychu należy odpowiednio 
wcześniej zwilżyć (najlepiej 1 dzień 
przed nasączaniem). Na po-
wierzchniowo suche, jednak jesz-
cze ciemne od wilgoci podłoże, na-
leży nakładać w nadmiarze prepa-
rat Beton- und Estrichverfestiger, 
do uzyskania stanu nasycenia. 
Następnie powierzchnię poddaje 
się obróbce za pomocą twardej 
miotły, do chwili rozpoczęcia pro-
cesu żelowania (około 30 minut). 
Po utworzeniu żelu nadmiar mie-
sza się z dużą ilością wody, rozra-
bia za pomocą miotły i całkowicie 
odsysa z powierzchni.  
W przypadku stosowania prepara-
tu Beton- und Estrichverfestiger na 
dużej powierzchni zaleca się sto-
sowanie maszyn myjących wypo-
sażonych w urządzenia do odsy-
sania. Jeżeli na powierzchni pozo-
stają resztki mieszaniny żelu z wo-
dą, to stanowiące pozostałość bia-
łe kryształy można zmieść za po-
mocą miękkiej miotły.  

Wskazówki wykonawcze 

Stare nawierzchnie: 
W przypadku renowacji starych 
powierzchni po wyschnięciu moż-
na po nich chodzić. W zależności 
od wcześniejszego stopnia uszko-
dzenia po 2 do 7 dniach posadzka 
może być w pełni użytkowana lub 
można ją pokryć cienkowarstwową 
powłoką Epoxy BS 2000/3000  
w celu barwnego wykończenia 
powierzchni.  

Ochrona świeżego betonu: 
Stosowanie środka Beton und Es-
trichverfestiger jako ochrony świe-
żego betonu może nastąpić, gdy 
tylko po powierzchni można już 
chodzić. Po uzyskaniu pożądanej 
wytrzymałości powierzchni nadaje 
się ona do użytkowania. Przed na-
kładaniem powłok podłoże musi 
osiągnąć wilgotność równowagi. 
Zabezpieczone powierzchnie 
można barwnie wykończyć mate-
riałami Remmers Epoxy BS 
2000/3000. 

Wskazówki: 

Należy chronić okulary, szkło, klin-
kier, cegły, płytki itp. przed rozpry-
skami i zabrudzeniem, należy tak-
że chronić materiały wrażliwe na 
mocne zasady (np. cynk lub alu-
minium). Przykryć i natychmiast 
zmywać wodą. 

W przypadku jastrychów pigmen-
towanych po nałożeniu Beton- und 
Estrichverfestiger może dojść do 
zmiany zabarwienia. 

Na skutek zróżnicowanej chłonno-
ści podłoży mineralnych, zaimpre-
gnowane powierzchnie mogą mieć 
niejednolity wygląd. 

Beton- und Estrichverfestiger nie 
może być stosowany na po-
wierzchniach już zaimpregnowa-
nych żywicami syntetycznymi jak 

również w przypadku bardzo 
zniszczonej struktury (wyłomy, 
makroskopowe rysy lub pory). 

Proces reakcji środka Beton- und 
Estrichverfestiger trwa do 90 dni,  
w zależności od warunków oto-
czenia. 

Narzędzia, czyszczenie  

Ławkowiec, miotła z włosia, spry-
skiwacz MV2, odpowiednie ma-
szyny czyszczące. 

Mycie wodą w stanie świeżym. 
Przereagowany materiał można 
usunąć już tylko mechanicznie. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania:  
Kanistry z tworzywa sztucznego 
10 kg, 30 kg  i beczki 200 kg. 

Zużycie: 
W zależności od chłonności podło-
ża i metody aplikacji około 0,15 - 
0,5 kg/m2. 

Składowanie:    
W zamkniętym oryginalnym opa-
kowaniu, w miejscu chłodnym lecz 
zabezpieczonym przed mrozem co 
najmniej 2 lata.  

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.  
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  NPD = parametr nie oznaczany 

 
Remmers Baustoff technik GmbH  

Bernhard-Remmers-Straße 13 
D-49624 Löningen 

 
09 

 
GBI F 018 

 
 

EN 13813:2002 
 

 Jastrych z żywicy syntetycznej do stosowania w budynkach 
EN 13813: SR – Bfl–s1 

 
Reakcja na ogień Bfl–s1 
Wydzielanie substancji korozyjnych SR 
Przepuszczalność wody NPD  
Odporność na ścieranie NPD  
Przyczepność NPD   
Odporność na uderzenia NPD 
Izolacyjność akustyczna NPD 
Dźwiękochłonność NPD 
Opór cieplny NPD 
Odporność chemiczna NPD 

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 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 


