
SAN – B  R2 
VÝROBEK PRO OPRAVY BETONU   SE STATICKOU FUNKCÍ –  TŘÍDA R4  

DLE EN 1504-3  (HRUBOZRNNÁ REPROFILAČNÍ MALTA)  
 

Složení:  Malta na bázi cementu, křemičitého plniva a 
modifikujících přísad. Složení dává maltě hodnotné vlastnosti potřebné 
pro profesionální aplikaci při opravách železobet. konstrukcí. Zrnitost: 0 - 
2,0 mm.      

Použit í :  Pro opravu a 
reprofilaci betonových konstrukcí 
technikou ručního zpracování. 
Max. tloušťka nanášené vrstvy 
v 1 prac. záběru: 25 mm. 
Při větších tloušťkách je nutná 
technolog. přestávka před 
nanesením další vrstvy min. 12h;  
vhodnější je použít hrubozrnné 
malty SAN-B R4.  
 

Aplikace:     Práškovou 
složku smíchejte s vodou, aby 
vznikla vláčná, dobře ručně 
zpracovatelná směs. Důkladně 
promíchejte nižšími otáčkami 
míchadla. Maltu nanášejte 

natahováním na soudržný, předem očištěný a mastnot prostý podklad; ten 
je nutno předvlhčit! Nefilcujte.  Povrch zpracujte  do konečné podoby 
hladítky  ze dřeva, plechu či polystyrenu.  

Hmota nanášená na adhezní můstek SAN-B M musí být nanášena vždy 
do čerstvého, nezavadlého můstku! 
Dávka vody: 0,13 – 0,15 l vody /kg směsi, tj. 3,3 – 3,8 l vody /pytel 25 
kg. Doba zpracovatelnosti:  60 min. od smíchání s vodou. 
Zpracovávejte při teplotách +5°C až +30°C. Práce neprovádějte na přímo 
osluněných plochách. Po nanesení ošetřujte vlhčením. Podrobněji viz 
techn.list či Technolog. postup na www.premixservis.cz.  
 

Spotřeba:    Při tloušťce vrstvy 1 mm   2,1  kg/m2. 
 

Ochrana  zdraví:  Směs obsahuje cement a další netoxické 

chemické přísady; je klasifikován jako dráždivý. Při zanedbání osobní hygieny 
může mít nepříznivý vliv na pokožku a sliznice. Při práci chraňte pokožku a 
sliznice před přímým kontaktem. Používejte ochranné pomůcky - rukavice, brýle, 
respirátory. Podrobně viz bezpečnostní list výrobku. 
 

Skladování   a  t rvanlivost:  Směs je dodávána 

v papírových pytlích s polyetylénovou vložkou. Skladujte v suchém prostoru a 
spotřebujte do 12-ti měsíců od data výroby. Není citlivé na mráz. 
 

Datum  výroby:  29.9.2016 

 

Hmotnost:   25 kg 
UPOZORNĚNÍ:  Výrobce neodpovídá za škody způsobené nevhodným nebo 
neodborným použitím výrobku. 
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EN 1504-3 
Výrobek pro opravy betonu se  

statickou funkcí, na bázi cementu 
 

Parametry:                 třída R4 
Obsah chlorid. iontů: ≤ 0,05% 
Soudržnost:               ≥ 2,0 MPa 
Odolnost proti karbonataci: Vyhovuje 
Modul pružnosti:        ≥ 20 GPa 
Teplotní slučitelnost, část1: ≥ 2,0 MPa 
Kapilární absorpce:   ≤ 0,5 kg.m-2.h-0,5 
Nebezpečné látky:    bezpečnostní list 
Reakce na oheň:      Třída  A1 

http://www.premix.cz/
http://www.premix.cz/
mailto:info@premix.cz

