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TECHNIKAI ADATLAP 

BETONKEMÉNYÍTŐ 
Kéregerősítő utókezelőszer. 

Általános tudnivalók 

A Betonkeményítő egy betonimpregnáló folyadék beton és vasbeton felületek keménységének mélységben 

történő növelésére, a felületi porlódás megszüntetésére, vízben oldott káros anyagok felvételének 

csökkentésére szolgál. Kifejezetten puha, mállékony, porózus felületek feljavítására.  

A Betonkeményítő nem egy filmképző vegyszer. Önmagában, külön felületkezelés nélkül nem fog optimális 

víz, olaj vagy kémiai ellenállóságot biztosítani a padló számára. 

Tulajdonságok 

 A Betonkeményítő betömöríti és felkeményíti a betonfelületeket. 

 Javítja a kopásállóságot. 

 Minimalizálja a porlódást, jobb beltéri levegőminőséget biztosít. 

 Előkészíti a felületet a magas fényű gyémántpolírozáshoz. 

 Könnyen kezelhető: permetezés után magától és gyorsan beivódik, nem kell bedörzsölni a 
felületbe, nem zselésedik be, nem fehéredik ki, nem marad nyomokban a felületen, amit később 
fel kellene súrolni. 

 Felhordható új vagy régi öntésű betonokra egyaránt. 

 Egyszerű, egylépcsős kivitelezés. 

 Gyorsan köt, kivitelezés után egy órával rendeltetésszerűen terhelhető. 

 Nem repedezik meg tőle a felület. 

 Szagtalan, nem lobbanékony, alacsony illóanyag-tartalmú. 
 
Felhasználás 

Előkészítés: A felületet magasnyomású mosóval, mosással, drótkefével, valamilyen gépi beton 

felületkellősítéssel készíthetjük elő. A laza, málló felületeket a felhasználás előtt távolítsuk el! A felület 

legyen teljesen pormentes. Az impregnálást matt-nedves felületen kell megkezdeni. 

Az impregnálandó betonfelületnek legalább 28 naposnak kell lenni! 

Felhasználás módja: A Betonkeményítő felhasználásra kész termék, ezért röviddel feldolgozás előtt csak 

fel kell rázni vagy keverni. A terméket a legjobb impregnáló hatás érdekében ráfolyatással hordjuk fel a 

felületre. Erősen porózus felületek esetén 1:1 arányban hígítható vízzel. 

Felhordása +10 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten ajánlott (levegő, beton). Közvetlen napsugárzásnak 

kitett felületen vizezéssel az első 24 órában utókezelni szükséges!  

Kiadósság: 1 – 3 dl/m2. 

Száradási idő min. 24 óra (+20 °C és 50% relatív páratartalom mellett) 
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Termékleírás 

Alkalmazás: Ráfolyatással. 

Kinézet: Áttetsző folyadék. 

Illóanyag: Megfelelő (< 40 g/l) 

Eltarthatóság: 12 hónap 

Kiszerelés: 20 literes kannában (nagyobb mennyiség esetén rendelhető hordóban vagy tartályban) 

 

Egyéb információk 

Feltakarítás: A Betonkeményítőt gyorsan felmoshatja szappanos vízzel. 

Figyelmeztetés: Bőr, szem és légúti irritációt okoz. Ügyeljen a higiéniára, mikor a termékkel dolgozik. 

Mosson kezet és mosson el minden eszközt, amivel a termék érintkezett.  

Tárolás:  

 Száraz, hűvös helyen, állítva. 

 Fagytól óvni kell. 

 Gyerekektől tartsa távol. 

 Használat után a kannát jól zárja le. 

 Ne keverje össze más szerrel. 

Jótállás: Mivel minden projekt, beton más, a körülmények különbözőek lehetnek, ezért mindig 

végezzen mintatömörítést a helyszínen. A termék hatékony működéséért a felelősség a kivitelezőé. A 

gyártó/forgalmazó felelőssége a hibásnak bizonyult termék kicserélésben kimerül. 

Forgalmazó: Epo-trend Kft. 
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