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Reakční pryskyřičná malta 
na bázi epoxidové pryskyřice

austropox®  SR1
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Oblasti použití:
Z dálnice

až do ústředního skladu
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vysoce pevná
Po krátkém čase plně zatížitelná
Vhodné pro maximální bodové zatížení
Pro vnitřní a venkovní použití 
Drží na mnoha různých podkladech

Velmi rychle tvrdne
Houževnatá
absolutně mrazuvzdorné
absolutně odolné proti posypové soli
Bez obsahu rozpouštědel

Vlastnosti a výhody:

Průmysl:
Sanace vylomených a vadných míst
Sanace odloupnutých hran
Vyrovnání vjezdových bran a rozdílů výšky
Vyrovnání nerovností
Vytvoření ramp a přechodů

Výstavba a údržba silnic:
Sanace obrubníků
Sanace vadných míst
Sanace vylomených míst
Vyrovnání rozdílů výšky
Vytvoření výztužných žeber

Příklady použití:

Rychle tvrdnoucí, vysoce pevný a z výroby optimalizovaný maltový systém na bázi epoxidové pryskyřice se speciálními aditivy a největší 
velikosti zrna 1,5 mm. Systém se dodává spolu s primerem a používá se v mnoha různých oblastech a slouží hlavně pro údržbu, sanace a 
opravy mechanicky vysoce namáhaných ploch všeho druhu.

Popis výrobku:

Technické údaje (ÖNORM EN 13892-2):
austropox® SR1 - Malta:
Hustota: ca.       1,75 kg/ dm3

Pevnost v tlaku: >         80,0 N/mm2

Pevnost v tahu při ohybu: >         20,0 N/mm2

Statistický E modul: <     15.000 N/mm2

Spotřeba/m²: viz hustota

Min. tloušťka pokládky: lze roztáhnout na velikost zrna
Max. tloušťka pokládky: 30 cm

Doba zpracování (10°C): ca.        15 minut
Doba zpracování (20°C): ca.        10 minut
Doba zpracování (30°C): ca.          5 minut
Teplota podkladu: > + 0° C
Doba vytvrzení (20°C): ca.    1 - 3 hodin 

Skladovatelnost: 24 měsíců
Volitelné barvy: černá a šedá
Velikosti balení: 10,00 kg und 17,50 kg

austropox® SR1 - Primer:
Hustota: ca.        1,10 g/ cm3

Tvrdost podle Shore: ca.                   87 D 
Počáteční viskozita (20 °C): ca.           300 mPas
Podíl pevných částic: 100 %
Spotřeba/m²: ca.              0,50 kg

Min. tloušťka pokládky: smáčí celoplošně
Max. tloušťka pokládky: -

Doba zpracování (10°C): ca.        15 minut
Doba zpracování (20°C): ca.        10 minut
Doba zpracování (30°C): ca.          5 minut
Teplota podkladu: > + 0° C
Pokládka malty: ihned - „mokrá do mokré“

Skladovatelnost: 24 měsíců
Volitelné barvy: žlutavě 
Velikosti balení: 1,50 kg

Malta na bázi epoxidové pryskyřice
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Pokyny ke zpracování:

Nanášení malty: 
Otevřete kbelík a obě láhve do něj beze zbytku nalijte a minimálně 4 minuty stejnoměrně míchejte pomocí elektrického promíchávače nebo 
ve stavební míchačce. Během promíchávání se musí kousky pojiva, které jsou případně nalepené na okraji kbelíku nebo promíchávače setřít 
zednickou lžící. Doporučujeme materiál během míchání jednou přelít do jiné nádoby a zpět! Nesmí se přidávat voda! Musí se přesně dodržet 
doba míchání! 

Hotovou maltu ihned naneste na připravenou plochu, rovnoměrně rozmístěte a ručně pomocí zednické lžíce intenzivně utěsněte a vyhlaďte. 
Je třeba dát pozor, aby se vytvořila uzavřená struktura povrchu a ihned po pokládce malty se odstranila krepová páska! Musí se postupovat 
rychle!

Požadavky:
Plochu zbavte volného materiálu. Plocha musí být schopná nést zatížení, čistá, suchá a bez prachu, oleje a jiných oddělujících látek. 
Doporučujeme osadit hranu a plochu natřít primerem austropox® SR1. Malta se musí nanést hned po natření primerem „mokrá do 
mokré“ . Plochy, které nemají přijít do styku s austropox® SR1, se musí olepit krepovou páskou. 

Nanášení primeru:
Otevřete krabici a jednu černou + jednu červenou láhev primeru austropox® SR1 nalijte do nádoby na míchání a cca 1 minutu stejnoměrně 
míchejte. Hotový primer co nejrychleji natřete štětcem resp. válečkem na připravenou plochu. Při částečném odběru je nutné přesně pos-
tupovat!

austropox® SR1

Před renovací Po renovací

Ostatní:
Bezpečnost práce, ochrana proti dešti, čištění nářadí a plniva:
Při zpracování malty na bázi reakční pryskyřice se musí dodržovat aktuální bezpečnostní listy.
Povrch musí být chráněn před deštěm, dokud neztvrdne. Ochrana před deštěm se nesmí dotýkat plochy, aby mohl cirkulovat vzduch.
Až do okamžiku vytvrdnutí čisticím prostředkem austropox®, potom už více mechanicky.
Všechna plniva jsou přírodní produkty, u kterých se může měnit barva.
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Ve spolupráci se:

austropox® - značkou společnosti HAAS® GmbH

Moosburgerstrasse 96 - 9210 Pörtschach - Austria
T: +43 664 / 13 59 854 M: info@austropox.com - W: https://austropox.com


