
6998 betomix quick
Bazujący na cemencie, wzmocniony polimerami 
półsuchy beton do wykonywania podłoży be-
tonowych oraz napraw betonu wewnątrz i  na 
zewnątrz, w pomieszczeniach mokrych i suchych

•  Bazujący na cemencie, szybko twardniejący do 
wykonywania posadzek

•  Gotowy do dalszej obróbki po 3 godzinach

•  Zalecany do napraw i renowacji

•  O zredukowanym pyleniu

Bazujący na chemicznym cemencie, wodo-i mrozoodporny półsuchy beton 
(bez właściwości samopoziomujących) do wykonywaniai napraw betonowych 
posadzek/podłoży, montażu uchwytów, balustrad itp. 

6998 betomix quick jest pakowany w  20 kg worki.

Zastosowanie 
■ ■ Podłogi
■ ■ Pomieszczenia mokre
■ ■ Wewnątrz
■ ■ Zewnątrz

Rodzaje podłoża 
■  ■  Beton

Grubość warstwy 
■  ■  20-80 mm
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Opis produktu
Bazujący na chemicznym cemencie, wzmocniony polimerami, 
szybko twardniejący, wodo- i mrozoodporny półsuchy beton. 

Dane techniczne

  

Zastosowanie
Do wykonywania betonowych posadzek/podłoży i 
podkładów pływających, reperacji ubytków w betonie oraz 
zakotwień wsporników, uchwytów itp., w mokrych i suchych 
pomieszczeniach wewnątrz i na zewnątrz.

Typy podłoży
6998 betomix quick można układać jako trwale zespolony z 
podłożem o grubości warstwy od 20-80 mm na betonie, lub  
jako podkłady pływające o grubości warstwy od 35-80 mm, 
bez zbrojenia na podłożach stałych z warstwą poślizgową lub 
ze zbrojeniem i warstwą poślizgową na podłożach np. z izo-
lacji. Warstwę poślizgową wykonuje się z folii PE 2x0,15 mm.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być nośne, stabilne, zwarte, odtłuszczone, 
oczyszczone z kurzu, pyłu i cementowego szlamu. Szlam 
cementowy zeszlifować, a słabe części podłoża betonowego 
wybić. Powierzchnię dokładnie odkurzyć. Tłuszcz, olej i 
brud zmyć środkiem 7110 base cleaner, wodą pod wysokim 
ciśnieniem lub innym skutecznym sposobem.

Gruntowanie/warstwa sczepna
Gruntowanie zazwyczaj nie jest konieczne. 
Dla posadzek/nawierzchni wykonanych z 6998 betomix quick 
jako trwale zespolone z podłożem o grubości warstwy poniżej 
30 mm należy zastosować warstwę sczepną. W tym celu 
wetrzeć w podłoże gęstopłynną masę przygotowaną z 4180 
primer zmieszanego z wodą w stosunku 1:2 i dodatku suchego 
proszku 6998 betomix quick.

Wykonanie
20 kg proszku 6998 betomix wymieszać z 1,4-1,5 litra wody do 
uzyskania masy bez grudek. Mniejsze porcje można mieszać 
wolnoobrotowym mieszadlłem spiralnym. Duże porcje mieszać 
w mieszalniku. Temperatury wody i proszku powinny być 
zbliżone.
Po wymieszaniu z wodą w temp. pokojowej 10-18˚C masa 
nadaje się do użycia przez ok. 60 minut.
Masę układać natychmiast po wymieszaniu dociskając ją 
dobrze do podłoża. Masę można zagęścić/ubić i z grubsza 
wyrównać łatą, pacą lub deską.
Powierzchnie większe niż  30-36 m2  należy zdylatować, 
biorąc pod uwagę wymiary pomieszczenia. Ewentualne zbro-
jenie należy dopasować do zdylatowanych pól.
Po 1 – 1½ godz. kiedy masa zaczyna twardnieć powierzchnię 
można zatrzeć i wygładzić.
Powierzchnię można użytkować jako gotową nawierzchnię lub  
przystąpić do jej dalszego wykańczania po ok.3 godzinach.
Nowo ułożoną masę podczas procesu jej wiązania należy 
chronić przed przyspieszonym wysychaniem.

Warunki higieny pracy

PR nr. 2213991
Produkt zawiera cement. Należy zachować środki ostrożności 
dotyczące cementu. 6998 betomix quick ma gwarantowaną 
12-miesięczną neutralizację chromu (VI).
Dalsze informacje-patrz Karta Charakterystyki.

Opakowanie
20 kg worki foliowe.

Przechowywanie i transport               
Przechowywać i transportować w warunkach suchych. 
W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu można 
magazynować min. 6 miesięcy od daty produkcji. Po upływie 
tego czasu produkt nadaje się do użytku lecz jego techniczne 
właściwości mogą ulec zmianie-np. wydłuży się czas 
twardnienia.  
Sprzedaż
Produkty mira sprzedawane są przez wybrane salony płytek i 
hurtownie budowlane.

Gęstość mokra: 2100 kg/m³
Właściwości wg. EN 13813: CT C25F5
Czas przydatności do użycia:  ca. 60 min.
Czas twardnienia w temp.18°C 
do lekkiego ruchu/wykańczania powierzchni: ca. 3 godz.
Najniższa temp. pracy: 6°C 
Zalecana temp. pracy: 10-20°C
Zużycie: 1,9 kg/m2/mm grubości warstwy
                   patrz Deklaracja właściowści użytkowych DoP 
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