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CERAMIC-POLYMER BETA 8016  
 

Termékismertető 
 

 

Típus: A CERAMIC-PLYMER BETA 8016 egy kétkomponensű, speciális epoxi beton-, vakolat 

alapozó, oldószermentes, viszkózus, tejszerű. 

 

Főbb tulajdonságok 
 

● Mechanikai szilárdság  

● Hőmérséklet-változásokkal szembeni ellenállás 

● Hőmérsékletállóság 

● Gyors kikeményedés (száradás) 

● Nagyon jó behatoló képesség (penetráció) 

 

Alkalmazási terület 
A CERAMIC-POLYMER BETA 8016 felhordható simítóval, és ennek az epoxi gyantának a 

speciális kémiai összetételéből kifolyólag kiemelkedő tapadást biztosat az alappal és az esetleges 

további (fedő) rétegekkel. A gyanta univerzális felhasználást kínál, mivel a száraz töltőanyagok 

széles választékával jól keverhető, mint például: kvarchomok, kvarcpor, bazalt őrlemény, kemény 

adalékok, gránáthomok, gránit, szilikon karbid, vagy színes kvarchomok.    

 

Ellenáll az alábbi anyagoknak és rendszereknek :  
 

● Víz/drain (elvezető) rendszerek 

● Sóoldatok 

● Lúg oldatok 

● Hígított savak 

● Ásványi olajok 

● Kenő anyagok és üzemanyagok (beleértve gázokat is) 

● Öntött aszfalt 250 
o
C-on 

● Átszivárgás és maradó nedvesség 

 

Műszaki adatok:  

 Keverési arány:  5:1, a tényleges pontos arányt lásd a kannán levő utasításon  

 Keménység (Shore D): > 80 

 Edényidő (8 
o
C/23

 o
C/30

 o
C): 30 min/ 20 min/ 10 min 

 Alap hőmérséklet:  min. 8 
o
C – max. 35 

o
C 

 Kikeményedés (8 
o
C/23

 o
C/30

 o
C): 36 h/ 16 h/ 8 h (mechanikus terhelésnél) 

 5 nap/ 3nap/ 2 nap (kémiai terhelésnél) 

 Nyomás állandóság:  60 – 90 MPa ((töltő anyagtól függően) 

 Páraállóság:   24 óra után, 20 
o
C -on 

 Mázosodási hőmérséklet: > 50 
o
C 

 

A fenti adatok csak informálás céljára szolgálnak, és nem képezik semmilyen specifikáció részét. 
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Szín:    áttetsző 

 Kiszerelés:   30 kg (combi pack) 

 Eltarthatóság és tárolás: 1 év, hűvös, szára helyen, eredeti edényben tárolva, 15 – 30 
o
C-on 

      10 
o
C alatt kristályosodhat  

(ilyen esetben melegítsük fel 60
 o
C –ra) 

 

Egészségvédelem és biztonságtechnika: 
Olvassuk el a tárolóedényen lévő címke utasításait és a termék biztonságtechnikai 

adatlapját, mielőtt a felhasználást elkezdenénk. A termék felhasználásra kész, amit jól 

felkészült és ipari körülmények között minősített szakembereknek kell végezni.  

A termék gyúlékony, ezért szikrától, nyílt lángtól és egyéb iniciáló forrástól távol kell 

tartani.  

A dohányzás tilos a felhasználás területén. Viseljünk megfelelő légzésvédelmi berendezést 

és alakítsunk ki jól szellőztetett légköri körülményeket. Kerüljük el a bőrrel való 

érintkezést a szembe jutást! 
 

Elhatárolódás 
Ebben az adatlapban szereplő információ, akár szóban, akár írásban, vagy tárgyalás során kerül 

átadásra, csupán segédletnek tekintendő, amit legnagyobb bizalommal adunk, viszont minden 

garancia nélkül. A termék felhasználása és az alkalmazás gyakran kívül esik az ellenőrzési 

körünkön, ezért csak a termék minőségért áll módunkban felelősséget vállalni. 

 

Utolsó változtatás: 2005. 09. 26.  
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