
Прилага се za zaщita oт бързо iзparение na 
vodata oт пресните betonнi poърхностi. Naй-
~esto se priлага pri полагане na beton pri visoki 
temperaturi, kaктo i pri izграждане  na betoннi 
konstrukcii s golemi poвърхностi kaтo летищни  
pisti, pъtiщa, fundamentнi plo~i, стени i др.

Oblast na приложение:

Svoйstva:

Осигурява kontrolirana хidrataciя на 
cиmentа;
kontrolirano iзparениe na vodata na прясно 
положен beton;
пodobрява  качеството на betonнata povърхност;
намалява opasnostтa oт poяva na povърхностни  
puknatini;      
бързо се нанася чрез raзпръскванe;
устойчив na atmosferнi vliяniя;
Напълно се aбsorbira oт основатa;
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Na povърхнината na betonа не трябва да има  
водно огледало. Основата ne трябва да е напълно  
suхa. 

Podgotovka na основата:

Полаганe:

След nanасянето не се налага dopъlnitelno 
prъскане s  voda ili drug material za zaщita.
Betonовата  povърхност ne trяbвa da se натоварва   
do  достигане на необходимата  якост за понасяне на 
повърхностните товари. С  нанесеният film не бива 
да ima nikakво съприкосновение do пълно  
втвърдяване.
При nanасяне  върху  povърхности  na едва започнал 
втвърдяването  beton, vednaга след demonta`a na 
кофража ,  betonовите povrхности трябва   
предварително  da se намокрят  s voda do насищане, 
след което се nanася materialът. Suхite 
povърхности могат да absorбират материала, което 
би довело до затруднения  pri oтстраняванeto.
Pri prodължаване na betoniraнeto, kakтo i при 
nanасянето na drugi sloevе (koroziонna zaщita, 
hidroizolaciя), трябва да се отстрани sloят na 
Zaщita B s водна струя под налягане.

Zaщita B se nanася neposreдствеno след свързва-
нето na betonа, s raзпръскване върху пресния  
beton. Разпръскването става от разстояние 45 sm oт 
povърхността на betonа с равномерно dvi`ение za 
da се осигури непрекъснато цялостно pokriтие. 
Налягането в pоmpata trяbвa da е постоянно za da 
se осигури fin i raвnomeren spreй.

Разходна норма:

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

2V zavisимost oт основата                  250-300 gr/m

Опаковка:

Skladiraнe:

Plastмасови варели                                10 i 20 kg. 
Mетални варели             170 kg.

V originalna, zatvorena опаковка, na tempe-
o oratura от 5 S do 30 S, zaщiten oт direktno 

izlo`ениe na sлъnce. Срok na upotreba: 12 
mesecа.

Opasnostза zdraveто: Zaщita-B 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 попадне  върху  ko`aта ili v o~iте, трябва да сe изплакне  s   чиста   voda. При поглъщане,  da se потърси  
medicinska pomoщ. Pri rabota da se ползват zaщitnи  средства: очила i rakavici.
Po`ar: Zaщita-B  e zapaliма  te~nost.
Почистване: Почистване на остатъци от  Zaщita-B  става  s voda.  Starata използвана  опаковка трябва да се  deponira съгласно местните 
предписания и   регламенти  za  то зи  tip  otpadък.

Технически характеристики:

Обемна masa:

Temperaturna stabilnost:

Вид:
30,8 - 0,9 gr/sm

o o5 S-30 S

@Ъltenikava te~nost

Защитно средство за прясно положен бетон, изготвено на основа на
разтворители

Почистванe:

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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