
REMONDIBETOON

Tehniliste andmete leht
RB/50

RB/50 REMONDIBETOON (0-5 mm)

TEST CERTIFICATES AND SUPPORTING DOCUMENTS

› Remondibetoon ja kiire betooni tüüp C vastavalt TL BEB-StB 2015
› Suur külma ja jäätõrjesoolade kindlus - tuvastamine CDF-meetodil
› Suur veesaasteainete imnedumiskindlus - kontrollimine katsetunnistusega
› Tehase tootmiskontroll vastavalt standardile DIN EN 13813
› Ettevõtte sertifikaat vastavalt DIN EN ISO 9001: 2015

OMADUSED

› Konsistentsusklass F2 kuni F3 = plastist pehmeni (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2)
› Saab täielikult koormata juba 1,5 tunni pärast, isegi madalatel temperatuuridel
› Väga suur varajane ja lõplik tugevus
› Suur külmumiskindlus ja jäätõrjesoolade kindlus 12 tunni ja 28 päeva pärast (CIF- ja CDF-testimismeetodid)
› Vastab ehitusmaterjalide klassile A1 (mittesüttiv) nõuetele vastavalt Euroopa Komisjoni 26. septembri 2000. 
  aasta otsusele 2000/605 / EG (avaldatud Euroopa Liidu Teatajas L258)

KASUTUSALAD

› Betoonist liiklusalade struktuurne hooldus
› Remondiks:
             – Betoonist kalded, põrandaplaadid ja betoonväljad
            – Hallide betoonpõrandad
            – Lennuväljad, ruleerimisteed ja parkimisalad
            – Plaatidest teede ehitamine
            – Tõusu ja maandumisrada
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KOKKUPUUTEKLASSI MÄÄRAMINE VASTAVALT:
DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
                XO     XC         XD        XS         XF        XA*       XM
                      1 2 3 4    1 2 3    1 2 3    1 2 3 4    1 2 3    1 2 3
RB/50     •   • • • •    • • •    • • •    • • • •    • •        • •
* Sulfaadirünnak kuni 600 mg/l

BETOONI KORROSIOONIGA SEOTUD NIISKUSKLASS, MIS ON 
PÕHJUSTATUD LEELISE RÄNIDIOKSIIDI REAKTSIOONIST
Niiskusklass                            WO       WF       WA       WS
RB/50                                        •            •            •            •
Kõik PAGEL® toodetes kasutatud täitematerjalid on 
vastavuses DIN EN 12620  leelisetundlikkusklassile EI ja
pärinevad ohututest allikatest.



REMONDIBETOON
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PAIGALDUS

REMONDIKOHA ETTEVALMISTAMINE:
Lõigake vertikaalselt välja kogu remonditava
pinna ülemine kiht ja eemaldage see. Katke ja 
tihendage vertikaalselt lõigatud pindadel RB/50
REMONTBETOON’iga. Kui teostate remonditöid
betoonteedel, looge vastavalt kliendi spetsifikat-
sioonidele ristsurveühendustesse libisevad 
ankrud ja pikisuunaliste ühenduste piirkonnas
ühendusankrud. Valmistage aluspind ette 
paigaldamiseks ja asetage aluskate.

SEGAMINE:
Segu on valmis kasutamiseks – sega ainult
veega. Palun jälgi instruktsioone kotil õige vee
koguse jaoks ja kalla alguses 2/3 veest sobi-
vasse segumasinasse, (nt. horisontaalsesse
sundsegumasinasse) jättes osa vajalikust veest
välja. Sega umbes 3 min., lisa väljajäänud vesi ja
sega veel 2 min. kuni segu on homogeenne.

PAIGALDAMINE:
Paigaldage ja tihendage ettevalmistatud paran-
duspiirkonnas. Looge harjajoone abil vajalik 
karedus.

Temperatuuride vahemik:+ 5 °C kuni + 35 °C
Segamisvesi:              Joogivee kvaliteet

JÄRELHOOLDUS:
Paigaldage O1 JÄRELHOOLDUSAINE. O1 saab
kas pintseldada või pritsida pinnale. Soovituslik
on kasutada madalsurvepritsi, mis peene pihu-
stamisega annab tulemuseks ühtlase kile. Järgi
O1 tehnilise info lehte kui kasutad toodet.

Märkus. Kõik värske ja tahke mördi testid temperatuuril 
20 °C ± 2 °C, Kõrgem või madalam temperatuur põhjustab
värske / tahke mördi omaduste ja katsetulemuste erinevusi.
Sõltuvalt temperatuurist saab konsistentsi reguleerida 
segamisvett pisut vähendades.

Säilitamine:            6 kuud. Jahedas, kuivas, pluskraadidel.
                                  Algses suletud pakendis.
Pakend:                   25 kg kott, euroalus 1,000 kg
Ohuklass:                mitte ohtlik kaup, järgige pakendil 
                                  olevaid juhiseid.
GISCODE:              ZP1

TEHNILISED ANDMED

  TÜÜP                                                                                            RB/50
  Tera suurus                                                           mm              0–5 
  Kattekihi paksus                                                  mm              60–200 
  Vee kogus                                         max.          %                   10 
  Töötlemisaeg u.                             20 oC          min                10 
  Kulu, u.                                                                  kg/m3           2.200 
  Värske segu tihedus u.                                        kg/m3           2.400 
  Voolavusklass                                  5 min                               F2/F3 
  Survetugevus                                       2 h          N/mm2         ≥ 20
                                                                  5 h          N/mm2         ≥ 25
                                                               12 h          N/mm2         ≥ 30 
                                                             24 h          N/mm2         ≥ 35 
                                                             28 d          N/mm2         ≥ 50 
  Paindetugevus                                    2 h          N/mm2         ≥ 3
                                                                  5 h          N/mm2         ≥ 4
                                                               12 h          N/mm2         ≥ 5 
                                                             24 h          N/mm2         ≥ 6 
                                                             28 d          N/mm2         ≥ 8 
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Brošüürissisalduvteave, paigaldusjuhised, tehnilisednõuanded ja muudsoovitusedpõhinevadulatuslikeluuringutel ja kogemustel. Need ei ole siiski
siduvad, eriti seoses kolmandate osapoolte varaliste õigustega, ega vabasta klienti tema kohustusest kontrollida, kas tooted ja protsessid sobivad
kavandatud rakenduseks. Näidatud katseandmed on keskmised väärtused ja analüüsid. Toimetatud kaubal on võimalikud kõrvalekalded näitudes.
Sellest brošüürist esitatud soovitustest kõrvalekaldumiseks on vaja kirjalikku kinnitust. Projekteerijad ja paigaldajad peavad tutvuma uusima 
infolehe väljaandega ja saada teavet uusimate tehnoloogiliste arengute kohta. Meie klienditeeninduse meeskond aitab alati hea meelega ja 
hindame teie huvi. Selle väljaande avaldamisega on eelmine teave toote kohta kehtetu. Praegune ja kehtiv versioon on saadaval Internetis aadressil
www.pagel.com

PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG
Wolfsbankring 9                Tel. +49 201 68504 0
45355 Essen . Germany   Fax +49 201 68504 31
www.pagel.com . info@pagel.com


