PROFESIONÁLNE SYSTÉMY

SANÁCIA
BETÓNU
OBNOVA, ÚDRŽBA A OCHRANA

Analýza problému

Betón je jedným z najvšestrannejších a najpoužívanejších
stavebných materiálov. Napriek mnohým nesporným výhodám
podlieha i betón prirodzenému starnutiu a degradácii.
Spoločnosť Colorificio San Marco S. p. A. vyvinula systém,
slúžiaci na sanáciu starých a poškodených betónových
konštrukcií, ako aj na ochranu nových betónových konštrukcií
pred škodlivinami.

Karbonatácia
Nový betón v bezporuchovom stave je alkalický s pH=12,5-13 a
výstuž v ňom uložená je krytím betónu chránená proti pôsobeniu
vonkajších vplyvov a korózii.
V priebehu času sa do betónu vzduchom dostáva CO2
a reaguje s Ca(OH)2 - portlanditom - obsiahnutým v betóne.
Ca(OH)2 sa rozkladá na CaCO3 a vodu:

CO2+Ca(OH)2
Príčiny narušenia betónu:
• Vysoká poréznosť betónu
• Vystavenie agresívnym prostrediam a atmosférickým vplyvom
• Opätovné striedavé mrznutie a topenie
• Konštrukčné chyby pri návrhu či rôzne mimoriadne udalosti
(sadanie základov), ktoré môžu viesť k vzniku prasklín a trhlín
Karbonatácia

CaCO3+H20

Účinky karbonatácie betónu:
Karbonatácia vedie k poklesu hodnoty pH krycej vrstvy z pH=13
až na pH=9. Ako preniká časom CO2 do betónu, dochádza
tým k takzvanej "depasivácii" konštrukcie a následnej iniciácii
korózie výstuže.
Vplyvom rozpínavosti korózie, pri ktorej zväčší svoj objem,
dochádza k odtrhnutiu betónu od armatúry a vzniku puklín.

Analýza stavu a dôkladné posúdenie rozsahu

Analýza stavu a dôkladné posúdenie rozsahu poškodenia a
vád sú prvým dôležitým krokom pri sanácii betónu. Najskôr
je dôležité odstrániť za použitia manuálnych a mechanických
metód voľné, nesúdržné časti betónu a koróziu z výstuže.

Prostriedky

BETOXAN PRIMER: JEDNOZLOŽKOVÁ CEMENTOVÁ
ZÁLIEVKOVÁ PASIVAČNÁ MALTA NA OCHRANU VÝSTUŽE
BETOXAN PRIMER je špeciálne koncipovaný na na ochranu
oceľovej betonárskej výstuže, ktorá vyžaduje následnú aplikáciu
produktov BETOXAN 400, BETOXAN 300 a konečnej opravnej
stierky BETOXAN 200.
BETOXAN 400: RÝCHLOTVRDNÚCA VLÁKNAMI VYSTUŽENÁ
TIXOTROPNÁ MALTA NA OPRAVY A VYHLADZOVANIE
- Max. zrnitosť kameniva: 2,5 mm
- Aplikácia v hrúbkach: od 5 do max 50 mm v jednom
pracovnom kroku, používajte len na vyhladzovanie a opravy v
hrúbkach minimálne 3 mm.
BETOXAN 300: RÝCHLOTVRDNÚCA VLÁKNAMI VYSTUŽENÁ
TIXOTROPNÁ MALTA NA OPRAVY A VYHLADZOVANIE
- Max. zrnitosť kameniva: 1,2 mm
- Aplikácia v hrúbkach: od 5 do max 50 mm v jednom
pracovnom kroku, používajte len na vyhladzovanie a opravy v
hrúbkach minimálne 3 mm.
BETOXAN 300 A BETOXAN 400 sú dve malty určené na
vyhladzovanie a opravy štrukturálnych stavebných prvkov
betónových konštrukcií, ktoré vďaka špeciálnym prísadám
a prítomnosti polypropylénových vlákien zaručujú:
• Vynikajúcu odolnosť voči poveternostným vplyvom
a voči účinkom striedavého mrznutia a topenia
• Účinnú protikarbonatačnú bariéru
• Vysokú vodotesnosť
• Výbornú adhéziu k podkladu
(betónovému, tehlovému murivu)
• Jednoduché a rýchle nanášanie a úpravu
• Neprítomnosť trhlín a žiadne zmršťovanie.
Aplikovateľné na betónové podklady, vhodné na opravu
železo-betónových trámov, stĺpov, prefabrikovaných fasádnych
elementov, štrukturálnych obkladov aj v prípade, že sú

vystavené vibráciám z dopravy. Zloženie: portlandský cement,
vybrané kremenité kamenivo
BETOXAN 200:
PROTIKARBONATAČNÁ OPRAVNÁ STIERKA BEZ ZMRŠTENIA
BETOXAN 200 je výrobok určený na opravy povrchu
betónu, vyznačujúci sa nasledujúcimi charakteristikami:
• Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom
a voči účinkom striedavého mrznutia a topenia
• Účinná protikarbonatačná bariéra
• Vysoká vodotesnosť
• Výborná adhézia k podkladu (betónovému, tehlovému
murivu)
• Jednoduché a rýchle nanášanie a úprava
• Neprítomnosť trhlín a žiadne zmršťovanie
- Druh spojiva: hydraulické modifikované spojivo
- Vzhľad: šedý prášok
- Max. zrnitosť kameniva: 0,6 mm
SOLVESIL: SILOXANOVÝ VODOODPUDIVÝ PROSTRIEDOK
NA OCHRANU V INTERIÉROCH A EXTERIÉROCH
SOLVESIL je výrobok na báze silikónových polymérov polysiloxanov, nevytvárajúcich film, alkalivzdorných a odolných
voči atmosférickým vplyvom. Vďaka svojim vlastnostiam je
určený na hydrofobizáciu mnohých minerálnych materiálov.
Výrobok je označený CE certifikáciou a vyhovuje požiadavkám
európskej normy UNI EN 1504-2 na ochranu vertikálnych
povrchov v systémoch na ochranu a opravy betónových
konštrukcií. SOLVESIL aplikovaný na ošetrovanom podklade
výrazne potlačuje prenikanie kvapalnej vody do porézneho
systému, pričom priechod plynov pórom ako aj pôvodný vzhľad
muriva zostáva zachovaný. SOLVESIL zabraňuje progresívnemu
trhaniu poréznych stavebných materiálov v dôsledku striedania
zmrznutia a topenia tzv. mrazového poškodzovania ako aj
vytváraniu neestetických bielych až svetlosivých výkvetov, ktoré
sú spôsobené kryštalizáciou prítomných solí.

Alternatívou ELASTOCEMU je použitie akrylátovej
náterovej hmoty BETONCOVER, ktorá chráni a zjednocuje
pôvodné sfarbenie povrchu betónu.
ELASTOCEM:
PROTIPLESŇOVÝ ALGICÍDNY VODOU RIEDITEĽNÝ
ELASTOMERICKÝ AKRYLÁTOVÝ NÁTER NA BETÓN

BETONCOVER:
OCHRANNÝ PROTIPLESŇOVÝ ALGICÍDNY ANTIKARBONATAČNÝ
AKRYLÁTOVÝ NÁTER NA BETÓN

ELASTOCEM je plne umývateľná vodou riediteľná akrylátová
elastomerická matná náterová hmota určená na interiérové a
exteriérové nátery betónového muriva, vyžadujúceho vysoký
stupeň odolnosti voči chemikáliám a atmosférickým vplyvom.
Špeciálne vyvinutý prostriedok obsahujúci biocídy, účinne
pôsobiace proti napadnutiu riasami a plesňami.

BETONCOVER je náterová hmota na báze akrylátových
polymérov vo vodnej disperzii, určená na ochranu povrchu
betónových konštrukcií. Špeciálne vyvinutý prostriedok
obsahujúci biocídy, účinne pôsobiace proti napadnutiu
riasami a plesňami. Produkt bol vyrobený tak, aby čo najlepšie
zodpovedal tomuto účelu použitia a aby bol podklad chránený
pred pôsobením agresívnych chemických látok. Akrylátové
spojivo umožňuje v tomto zmysle vytvoriť súvislý ochranný
elastický film saténového vzhľadu, ktorý je stabilný v zásaditom
prostredí betónového podkladu. BETONCOVER poskytuje
účinnú protikarbonatačnú bariéru a chráni tak kruhovú
oceľovú výstuž pred koróziou. Spoločnosť je oprávnená
používať označenie CE, čo preukazuje splnenie technických
požiadaviek podľa STN EN 1504-2. Odolná proti plesniam podľa
STN EN 15457:2008 a STN EN 15458:2008.

BETONCOVER
ELASTOCEM
SOLVESIL

Výrobky označené značkou
CE podľa normy
UNI-EN 1504-2

POSTUP PRI SANAČNOM ZÁSAHU
• Odstráňte mechanicky voľné, nesúdržné či odtrhnuté časti betónu
• Kefovaním odstráňte prípadné soľné výkvety a odmasťovacím
prostriedkom prípadný formovací a deliaci olej či tuk
• Kefovaním a ošetrením náterom BETOXAN PRIMER odstráňte
prípadnú koróziu z povrchu oceľovej výstuže
• Po uplynutí 30 minút a po dôkladnom navlhčení podkladu
nahraďte chýbajúci objem betónu špeciálnou reprofilačnou
maltou BETOXAN 400na opravy v hrúbkach min. 5 mm alebo
BETOXAN 300 na aplikáciu v hrúbkach 3 - 5 mm a natrite povrch
protikarbonatačným systémom BETOXAN 200 na aplikáciu v
hrúbkach do 2 mm
• Najskôr po 7 dňoch naneste produkt ATOMO - mikronizovaný
bezzápachový fixačný náter na interiérové a exteriérové steny bez
rozpúšťadiel alebo ISOMARC - rozpúšťadlový fixačný izolant na steny
• Ako konečnú úpravu naneste systém BETONCOVER, ELASTOCEM,
SOLVESIL

SANÁCIA BETÓNU

Chráňme všestrannosť betónu
pred prirodzeným starnutím a degradáciou

ROZHODNITE SA PRE
ZARUČENÚ KVALITU!
Spoločnosť Colorificio San Marco v polupráci
s poisťovňou INA Assitalia ponúka svojim
zákazníkom už od roku 1999 možnosť
uzatvoriť si poistenie rozsiahlych stavebných
prác a rekonštrukcií určené pre všetky maľby
a ako 5-ročná záruka náročnejších zákrokov.
Rozhodnite sa pre dodatočnú záruku kvality
na zabezpečenie Vášho domu či bytu.

SITUÁCIA PRED ZÁSAHOM

SITUÁCIA PO ZÁSAHU

Colorificio San Marco SpA
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel +39 041 4569322
Fax +39 041 5950153
www.san-marco.it
info@san-marco.it
export@san-marco.it

