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BETON DECOR RASANTE 
Univerzálna stierková omietka, vystužená vláknami na vyhladenie 

betónu v interiéri a exteriéri.  
 

CHARAKTERISTIKA:  
Je predmiešaná biela zmes vystužená vláknami na báze špeciálneho cementového spojiva,  kalibrovaných 

inertných zložiek a prísad pre zlepšenie spracovateľnosti a priľnavosti k betónu. Určená najmä na urovnanie 

prípadných  nedokonalostí betónových odliatkov, prefabrikovaných panelov, čelá balkónov a dekoračné prvky , 

ako sú  rímsy, priečelia atď. Vhodná na vyhladzovanie v hrúbke 2-4 mm.  

 

PRÍPRAVA POVRCHU:   
Povrch musí byť  suchý, veľmi konzistentný, zbavený prachu, mastnoty, oleja, vosku, atď. Poškodený betón a 

odlupovanie materiálu sa musí odstrániť až dosiahneme dôkladne pevný a hrubý povrch. Prípadnú vyčnievajúcu 

železnú armatúru očistiť od hrdze a natrieť antikorózne ošetrenie BOIACCA PASIVANTE. V prípade, že je 

nutné  obnovenie štruktúry použiť ARD MALTA Rapida. 

 

NANÁŠANIE: 
Dôkladne premiešajte 20 kg balenie BETÓN DECOR Rasante s 4,4 l čistej vody opatrne, aby nevznikli hrudky, 

kým nevznikne homogénna zmes plastickej konzistencie. Zmes nechať odstáť aspoň 10 minút, mierne premiešať 

a potom pristúpiť k aplikácii. Po zmiešaní s vodou spracovať do 70 min. Nanášať oceľovým, alebo plastovým 

hladidlom a vyhladzovať hladidlom so špongiou. Prípadnú ďalšiu vrstvu naniesť po 2-3 hod. Nanášať pri teplote 

prostredia, alebo povrchu od +5
o
C do +35

o
C. Nenanášať na zamrznuté, alebo mokré podklady, pod priamym 

slnečným žiarením, za prítomnosti silného vetra a na odvlhčovacie systémy.  Po 3-4 dňoch môžete pokračovať 

vhodným náterovým cyklom. Skladujte pri izbovej teplote a mimo vlhkosti. Náradie hneď po použití umyť 

vodou. Zmiešaný výrobok je silne alkalický. Zabráňte styku s pokožkou a očami. Používajte ochranný odev, 

ochranné okuliare a rukavice. V prípade kontaktu s očami, okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody.  

 

Výrobok si nevyžaduje označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných 

noriem. S ďalšími  informáciami sa oboznámte v karte bezpečnostných údajov. 

 

Produkt certifikovaný v súlade s EN 1504-3 výrobky a systémy na ochranu a opravy betónových konštrukcií. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Objemová hmotnosť v suchom stave :                            1,22± 0,05 g/cm
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Doba spracovateľnosti zmesi (čas spracovania) :            70 min.  pri 20
 o
C  

Čas uchytenia :                                                                 120 min.  pri 20
 o
C  

Obsah vody v zmesi :                             cca. 22%  

Veľkosť častíc:         ≤ 0,6 mm 

Maximálna hrúbka nanesenie:                                      4 mm 

Minimálna hrúbka nanesenie:                                      2 mm 

Priemerná odolnosť  v tlaku  po 28 dňoch:                      20 MPa 

Priemerná odolnosť v ohybe po 28 dňoch:                      7,5 MPa                                              

Priľnavosť na podklad:                                                     0,7N/  mm 
2
 

Výdatnosť :                                                                     cca. 0,77  m
2 
/ kg    pri 1 mm hrúbky  

Škodlivé látky:                                                          v norme 

Farba:                                                                             biela 

 

 

 

 

 

 

 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Naše ústne a písomné odporučenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi  na základe 

súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden 

právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť 
vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmýšľané použitie. Revízia  2012/07 


