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BOIACCA PASSIVANTE 
Antikorózna ochrana železnej výstuže betónu. 

 
CHARAKTERISTIKA: 
Jednozložkový, antikorózny výrobok na báze cementu, syntetickej živice a inhibítorov korózie, vhodných 

na ochranu poškodenej oceľovej výstuže  betónu. Vyznačuje sa vysokou zásaditosťou a chráni železo pred 

agresívnymi látkami ako je CO2 - SO2 a chloridy, zároveň poskytuje dokonalý kotviaci most obnovovacej 

a sanačnej malty ako ARDMALTA RAPIDA, ARDPLAN AS a BS. Je špecifický pre antikoróznu ochranu 

oceľovej výstuže v betóne.  

 

 

PRÍPRAVA PODKLADU: 
Železné povrchy hrdzavé: 
Starostlivo očistiť železo od betónu a odstrániť uvoľnené časti. Železo potom dobre očistiť od hrdze okefovaním, 

alebo pieskovaním.  

 

 
NANÁŠANIE: 
-rozmiešať s približne 23% čistej vody až kým vznikne hmota nanášateľná  štetcom bez hrudiek. 

- nanáša sa štetcom v dvoch vrstvách v 2 hod. intervale o celkovej hrúbke cca 1 mm. 

- nasledujúce prekrytie ARDMALTA, alebo ARDPLAN BS po 5 hod.. 

-nepridávajte dodatočne vodu do zmesi . 

- nepoužívať pri teplotách pod 5
 o
C a nad 30

 o
C. 

- skladovať pri izbovej teplote. 

- náradie a pomôcky  hneď po použití umyť s vodou  skôr, ako výrobok zaschne. 

- zmiešaný výrobok je silne alkalický. Použite rukavice a okuliare. V prípade kontaktu s očami vypláchnite ich          

  veľkým množstvom vody.  

  Viac informácií pozri v karte bezpečnostných údajov.  

 

 

Pre dobrý výsledok sa vyžaduje minimálna hrúbka suchej vrstvy cca 1 mm, ktorú je možné získať pomocou 2 

vrstiev štetcom. 

Táto hrúbka správne aplikovaná a bez strát znamená výnos cca 6 m² / kg. 

 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Povaha spojiva:                                                         cement – syntetická živica 

Granulometria:                                                          0,4 mm 

Hustota zloženia (UNI 8995):                                  1,30 ± 0,05 g/m
3
         

Doba použiteľnosti zmesi:                                        2 hod. 

Interval aplikácie medzi prvou a druhou vrstvou     2 hod.  

Priľnavosť:                                                                1,2 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 2013/05 


