
Прилага се za zaщita oт бързо изпарение na 
vodata oт повърхността на пресни betoni ili 
разтвори. Naй-~esto se прилага  pri полагане  na 
beton pri visoki temperaturi както и i pri 
изграждане na betonнi konstrukcii s golemi 
povърхности kaтo самолетни pisti, pътищa, 
fundamentнi  plo~i,  стени  и  др.

Oblast na priложение:

Svoйstva:

осигурява kontrolirаna хidrataciя на 
cиmentna;  
kontrolirano iзparение na vodata na прясно 
положения  beton  ili  разтвор;
пodobрява kачеството na betonовата  
povърхност;
намалява opasnostтa от poърхностни  
puknatini;     
бързо се нанася с разпръскване;
Устойчив  na atmosferнi vliяniя;
Абсорбира се  изцяло от  основатаa;
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Na povrхнината na betonа da nяma воден фипм. 
Основата ne бива da bъde напълно суха. 

Podgotovka na основата:

Полагане:

Чрез raзпръскванe върху пресния beton ili 
разтвор. Raзprъskvaнето става от 45 sm oт 
povърхността na betonа i трябва да става 
raвnomerno za получаване на непрекъснато  
raвnomerno pokriтиe. Налягането oт pоmpata 
tрябва da bъde raвnomerно. След нanасянeto няма 
нужда от dopъlnitelno prъskaнe s voda ili drug 
material za zaщita. Betonнata povърхност ne 
treba da se използва do postigаne якост за   
понасяне на  povрхностните tovari. Ako se naнася  
na povърхности na току-що затвърдял beton vednaга 
след свалянето на кофража , betonнite povърхнini 
предварително  da se намокрят  s voda do насищане, 
след което се нанася materiалът. Sloят oт 
Za tita-B3 напълно se aбsorbira от betonовата  щ
povърхност i й приdava dopъlnitelna яkost i 
stabilnost.

Почистванe:

Разходна норма:

Pоmpata, инструментите i инвентара  se почистват   
s voda,  vednaга след ползването им. 

 2V zavisимost oт основата                      250-300 /m

Опаковка:

Skladiraнe:

Plastмасови варели                                       20 kg.
Konteйnerи                                                   1000 kg.

V originalna, zatvorena опаковка. V suхi 
o oпомещения при temperatura от 5 S do 30 S, 

zaщiten oт direktno izlo`ениe na sлъnce. Сроk 
na upotreba: 12 mesecа.

Opasnostза zdraveто: Zaщita-B3 ne sъdъr`а toksi~ni materiали, въпреки това трябва  da se vnimava da ne попадне върху ko`aта, o~iте 
ili da se pоглъща. V slu~aй na попадане върху ko`aта ili v o~iте, трябва да сe изплакне s чиста течаща voda. При поглъщане da se 
потърси medicinska pomoщ. Pri rabota da se ползват zaщitnи  средства: очила i rakavici.
Po`ar: Zaщita-B3 e неzapaliма te~nost.
Почистване: Почистването на остатъци от Zaщita-B3 става s voda. Starata използвана  опаковка трябва да се  deponira съгласно местните 
предписания и  регламенти  za то зи tip otpadъци.

Технически характеристики:

Обемна  masa:

pH -фактор:

Temperaturna stabilnost:

Вид:
30,96 - 1,05 gr/sm

 7-9
o o5 S-30 S

Bяla te~nost

Състав за защита на пресен бетон изготвен на акрилна основа

Tehni~есki prospekt
Izdanie 08/2007

Производител:
АДИНГ – БЪЛГАРИЯ ЕООД 
Офис: Бул.Тотлебен 89 А, София, България, 
Производство и складoва база: кв. Караманица 88, 
Перник, България, Тел.:+359 2 955 61 06; 
е-mail: factory_pernik@ading.eu;  www.ading.еu
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