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BETON    C-20/25

OPIS: 
Sucha mieszanka betonowa na bazie cementu portlandzkiego, 
piasku kwarcowego, żwiru 0-4mm oraz dodatków uplastyczniających 
i polepszających wyrób.

ZASTOSOWANIE: 
Jest to uniwersalna sucha mieszanka przeznaczona do prac konstrukcyjnych 
i naprawczych. Nadaje się do zastosowania przy wykonywaniu prac remonto-
wych, konstrukcyjnych takich jak podkłady podłogowe, posadzki, murki, 
nadproża i belki. Można ją wykorzystać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
budynków. Dzięki swoim właściwościom mieszanka uzyskuje po 28 dniach 
wytrzymałość >25 MPa oraz staje się odporna na działanie warunków atmosferycznych.

SPOSÓB UŻYCIA:
Do odmierzonej w pojemniku chłodnej wody w ilości 3,4 litra należy wsypać zawartość worka (25 kg), i dokładnie 
wymieszać 2-3 minuty najlepiej za pomocą mieszadła mechanicznego lub betoniarki aż do uzyskania jednorodnej 
konsystencji. Tak przygotowaną zaprawę należy wyrobić w ciągu około 1 godziny. Wszystkie prace betoniarskie należy 
wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. Nałożony beton należy starannie zagęścić a następnie ściągnąć, zatrzeć 
i wygładzić powierzchnię. 
Wskazówki: W czasie betonowania i podczas procesu wiązania temperatura powietrza, materiału i otoczenia nie powinna 
być niższa od +5°C. Nie wykonywać prac betoniarskich na przemrożonym podłożu i/lub w przypadku zagrożenia 
przymrozkami. Przez pierwsze trzy dni nie wolno dopuścić do zbyt szybkiego wysychania zaprawy po przez przeciągi 
lub zbyt mocne nasłonecznienie. Należy prowadzić pielęgnację wilgotnościową poprzez polewanie i okrywanie zaraz po 
związaniu przez okres 3-7 dni.
UWAGA:  producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału.

DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ 
DO KOTWIENIA SŁUPKÓW
DO WYKONYWANIA I NAPRAW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
ORAZ PODKŁADÓW BETONOWYCH

MROZOODPORNY

Wyrób zgodny z normą PN-EN 206:2013

DANE TECHNICZNE:
Proporcje mieszanki: 0,13-0,14l/1 kg zaprawy
Prace prowadzić w temperaturze od +5do +25C
Uziarnienie 0,1-4mm
Wytrzymałość kostkowa po 28 dniach min 25 MPa.
Minimalna grubość betonu - 10mm

2Zużycie: ok. 20kg/m  – 10mm
Efekywne mieszanie betonu powinno trwać nie krócej niż 5min od zadozowania całej wody zarobowej

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Zaprawę przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią. 
Okres ważności: 6 miesięcy. Data produkcji i nr partii na opakowaniu.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY:
Do odmierzonej w pojemniku chłodnej wody w ilości 6 litra należy wsypać zawartość worka /25 kg/, i dokładnie wymieszać  
najlepiej za pomocą mieszadła mechanicznego lub betoniarki aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. 
Tak przygotowaną zaprawę należy wyrobić w ciągu około 1 godziny. 
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ЯК КОРИСТУВАТИСЬ: У ємність з 3,4 л холодної води висипати вміст мішка /25 кг/ і ретельно перемішувати протягом 2-3 хвилин, бажано механічним міксером або 
бетономішалкою до отримання однорідної консистенції. Приготовану суміш слід використати протягом приблизно 1 години. Всі бетонні роботи повинні виконуватися 
відповідно до будівельної практики. Нанесений бетон слід ретельно ущільнити, розрівняти, затерти і розгладити. Примітки: Під час укладання та затвердіння бетону 
температура повітря, матеріалу та середовища не повинна бути нижче +5 °C. Не виконувати бетонні роботи на замерзлому ґрунті та/або у разі можливих заморозків. 
Протягом перших трьох днів не можна допускати занадто швидкого висихання розчину через протяги або занадто сильне сонячне світло. Зволоження проводити 
шляхом поливання і накриття відразу після схоплення протягом 3-7 днів.

Роботи проводити при температурі від +5 до +25С

ОПИС: Суха бетонна суміш на основі портландцементу, кварцового піску, гравію 0-4мм з пластифікуючими і покращуючими добавками.

ПРИМІТКА:  Виробник не несе відповідальність за неправильне використання матеріалу.

Пропорції суміші: 0,23-0,24 л / 1   кг розчину

Зернистість 0,1-4 мм
ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ: Зберігати та транспортувати розчин у щільно закритій оригінальній упаковці. Захищати від вологи. Термін придатності: 
6 місяців. Дата виробництва та номер партії на упаковці.
ПІДГОТОВКА РОЗЧИНУ: У ємність з 6 л холодної води висипати вміст мішка /25 кг/ і ретельно перемішати, бажано механічним міксером або бетономішалкою до 
отримання однорідної консистенції. Приготовану суміш слід використати протягом приблизно 1 години. 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

F.P.H.U PROFIX ВИРОБНИК ОЗДОБЛЮВАЛЬНО-БУДІВНИХ МАТЕРІАЛІВ 32-050 Скавіна вул. Пілсудського 23

ЗАСТОСУВАННЯ: Універсальна суха суміш, призначена для будівельних і ремонтних робіт. Для використання при ремонтних і будівельних робіт, таких як стяжки, 
підлоги, стіни, перекриття та балки. Може використовуватись всередині і зовні будівель. Завдяки своїм властивостям суміш через 28 днів досягає міцності > 20 МПа і 
стає стійкою до погодних умов.

BESCHREIBUNG: Trockene Betonmischung auf der Basis von Portlandzement, Quarzsand, Kies - Körnung 0 - 4 mm  und Zusätzen, die das Produkt verbessern.

Körnung: 0,1 - 4 mm 

VORBEREITUNG: Den Sackinhalt von 25 kg im 6 l kalten Wassers lösen und am besten mit mechanischem Mischer oder im Betonmischer bis zum Erhalt der einheitlichen 
Mischung genau mischen. Der vorbereitete Mörtel soll innerhalb von ca. 1 Stunde verwendet werden. 

LAGERUNG UND LOGISTIK:: Der Mörtel soll in dicht verschlossenen, originellen Verpackungen gelagert und befördert werden. Vor Feuchtigkeit schützen. Haltbarkeit: 6 Monate. 
Herstellungsdatum und Nummer der Partie befindet sich auf der Verpackung.

F.P.H.U PROFIX  Hersteller von Baustoffen 32-050 Skawina  Ul. Piłsudskiego 23

VERARBEITUNG:: Den Inhalt der Verpackung von 25 kg im 3,4 l kalten Wassers lösen und am besten mit mechanischem Mischer oder im Betonmischer bis zum Erhalt der 
einheitlichen Mischung  2 bis 3 Minuten mischen. Der vorbereitete Mörtel soll innerhalb von ca. 1 Stunde verwendet werden. Alle Betonarbeiten sollen laut Baukunst 
durchgeführt werden. Den aufgetragenen Beton sorgfältig verdichten, anschließend entfernen, verwischen und die Oberfläche glätten. Hinweise: Während Betonarbeiten und 
der Abbindezeit soll die Luft-, Material- und die Umgebungstemperatur mindestens +5oC betragen. Die Betonarbeiten dürfen nicht am gefrorenen Untergrund oder bei 
Frostgefahr durchgeführt werden. Innerhalb von ersten drei Tagen das zu schnelle Austrocknen durch Zugluft oder starke Sonnenbestrahlung nicht zulassen. Für richtige 
Feuchtigkeit durch Begießen mit Wasser und Bedeckung nach der Abbindung innerhalb von 3 bis 7 Tagen sorgen.

ANWENDUNG: Diese universale trockene Betonmischung ist für die Konstruktion- und Renovierungsarbeiten bestimmt. Sie eignet sich für Bodenuntergründe, Bodenbeläge, 
Mauer, Fensterstürze und Balken. Sie kann sowohl im Innen- als auch Außenbereich verwendet werden. Die Mischung erreicht dank ihrer Eigenschaften nach 28 Tagen die 
Widerstandsfähigkeit von >25 MPa und wird wetterfest.

VORSICHT: Der Hersteller haftet nicht für nicht richtige Anwendung des Produktes.

Temperaturbereich: von +5o C bis +25 o C

TECHNISCHE DATEN::
Mischung: 0,13-0,14l /1 kg des Mörtels

TECHNICKÉ DÁTA:

F.P.H.U PROFIX VÝROBCA POVRCHOVÝCH A STAVEBNÝCH MATERIÁLOV 32-050 Skawina Ul. Piłsudskiego 23

Práce by sa mali vykonávať pri teplote + 5 až + 25 ° C

PRÍPRAVA MALTY: Do 6 litrov studenej vody odmeranej v nádobe nasypte obsah vreca / 25 kg / a dôkladne premiešajte, najlepšie mechanickou miešačkou alebo miešačkou na 
betón, kým nedosiahnete homogénnu konzistenciu. Pripravená malta by mala byť miesená približne do 1 hodiny.

POUŽITIE: Je to univerzálna suchá zmes určená na prácudizajn a opravu. Vhodné na použitie v vykonávanie renovačných a stavebných prác, ako je napríklad pokladanie podláh, 
podlahy, steny, preklady a trámy. Dá sa použiť vo vnútri aj vonku budov. Vďaka svojim vlastnostiam získa zmes 28 dní pevnosť> 25 MPa a stáva sa odolným voči pôsobeniu 
poveternostné podmienky.
AKO POUŽIŤ: Do 3,4 litrov studenej vody odmeranej v nádobe nasypte obsah vreca / 25 kg / a dôkladne miešajte 2-3 minúty, najlepšie mechanickou miešačkou alebo miešačkou 
na betón, kým nedosiahnete homogénnu konzistenciu. Pripravená malta by mala byť miesená približne do 1 hodiny. Všetky konkrétne práce by sa mali vykonávať v súlade s čl 
Stavebníctvo. Nanesený betón by mal byť starostlivo zhutnený. potom stiahnite, stierkou a uhlaďte povrch. Poznámky: Počas betonáže a tuhnutia teplota vzduchu, materiálu a 
okolia č by mala byť nižšia ako + 5 ° C. Betónové práce nevykonávajte na zamrznutom podklade a/alebo vo vnútri v prípade hrozby mrazov. Prvé tri dni nesmiete ubehnúť príliš 
rýchlo malta vysychajúca v dôsledku prievanu alebo príliš silná slnečné žiarenie. Mala by sa vykonávať starostlivosť o vlhkosť zaliatím a zakrytím ihneď po stuhnutí po dobu 3.-7 dni.
POZNÁMKA:  Výrobca nezodpovedá za nesprávne použitie materiálu.

Zrnitosť 0,1-4 mm
SKLADOVANIE A DOPRAVA: Maltu skladujte a prepravujte v tesne uzavretom originálnom balení. Chráňte pred vlhkosťou. Čas použiteľnosti: 6 mesiacov. Dátum výroby a číslo 
šarže na obale.

Pomery zmesi: 0,13-0,14 l / 1 kg malty

POPIS: Suchá betónová zmes na báze portlandského cementu, pieskukremeň, 0-4mm štrk a plastifikačné prísady a zlepšenie produktu.

Міцність через 28 днів не менше 25 МПа.
Мінімальна товщина бетону - 10 мм

2Витрата: приблизно 20 кг / м  - 10 мм
Ефективне перемішування бетону повинно тривати не менше 5 хвилин з моменту 
дозування всієї води для замішування

Kocková pevnosť po 28 dňoch minimálne 25 MPa.
Minimálna hrúbka betónu - 10 mm

2Spotreba: cca 20 kg / m  - 10 mm
Efektívne premiešanie betónu by malo trvať minimálne 5 minút od nadávkovania 
všetkej zámesovej vody

Druckfestigkeit nach 28 Tagen mind. 25MPa
Min. Putzdicke: 10 mm

2Verbrauch: 20 kg /m  – 10mm
Das effektive Mischen von Beton sollte nicht weniger als 5 Minuten nach der Dosierung 
des gesamten Mischwassers dauern

UA     Бетон C-16/20

SK     BETÓN C-16/20

DE     BETON C-16/20

CZ     BETON C-16/20

ZPŮSOB POUŽITÍ:  Do 3,4 litrů studené vody odměřené v nádobě nasypte obsah pytle /25 kg/ a důkladně smíchejte 2-3 minuty nejlépe mechanickým míchadlem nebo 
míchačkou na beton, do momentu dosažení homogenní konzistence. Takto připravená malta by měla být spotřebována přibližně do 1 hodiny.Veškeré betonářské práce by měly 
být prováděny v souladu se stavební praxí. Nanesený beton by měl být pečlivě zhutněn a následně zatažen, zatřen a vyhlazen. Doporučení: Během betonování a procesu tuhnutí 
by teplota vzduchu, materiálu a okolí neměla být nižší než + 5 °C. Neprovádějte betonářské práce na zemi, která je promrzlá a/nebo v případě nebezpečí mrazu. Během prvních tří 
dnů zabraňte příliš rychlému vysychání malty v důsledku průvanu nebo příliš silného slunečního záření. Zvlhčení by mělo být provedeno poléváním a zakrýváním ihned po 
svázání, po dobu 3-7 dnů.

POPIS: Suchá betonová směs na bázi portlandského cementu, křemičitého písku, štěrku 0-4 mm a plastifikačních a zlepšujících přísad.
VYUŽITÍ: Jedná se o univerzální suchou směs určenou pro stavební práce a opravy. Vhodný pro použití při rekonstrukčních a stavebních pracích, jako jsou podlahové podklady, 
podlahy, stěny, překlady a trámy. Možnost použití uvnitř i vně objektů. Díky svým vlastnostem získává směs po 28 dnech pevnost > 25 MPa a stává se odolnou vůči povětrnostním 
vlivům.

FPHU PROFIX VÝROBCE POVRCHOVÝCH A STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

Zrnitost 0,1-4 mm

Poměr směsi: 0,13-0,14 l / 1 kg malty
Práce by měly být prováděny při teplotě +5 až +25 °C

POZOR:  Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití materiálu.
TECHNICKÉ ÚDAJE:

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA: směs skladujte a přepravujte v těsně uzavřeném originálním balení.  Chraňte před vlhkostí.  Doba použitelnosti : 6 měsíců.  Datum výroby a číslo šarže 
na obalu.
PŘÍPRAVA MALTY: Do 6 litrů studené vody odměřené v nádobě nasypte obsah pytle /25 kg/ a důkladně smíchejte nejlépe mechanickým míchadlem nebo míchačkou na beton, 
do momentu dosažení homogenní konzistence. Takto připravená malta by měla být spotřebována přibližně do 1 hodiny. 

Pevnost krychle po 28 dnech minimálně 25 MPa
Minimální tloušťka betonu - 10mm

2Spotřeba: cca 20kg/m  – 10mm
Efektivní promíchání betonu by nemělo trvat méně než 5 minut od nadávkování 
veškeré záměsové vody


