
Malta z 
reakčnej živice

austropox®  SR1



Oblasti použitia: 
Od diaľnice

až po centrálny sklad



vysokopevná
po krátkom čase plne zaťažiteľná
vhodná pre najvyššie bodové zaťaženie
do interiéru a exteriéru 
priľne k mnohým rôznym podkladom

veľmi rýchle vytvrdzovanie
absolútne odolná voči mrazu
absolútne odolná voči posypovej soli
odolnosť voči nárazom
bez rozpúšťadiel

Vlastnosti a výhody:

Priemysel:
Renovácia výlomov a chýbajúcich častí
Obnova odštiepených hrán
Vyrovnávanie brán a výškových rozdielov
Odstraňovanie nerovností
Herstellung von Rampen und Übergängen

Výstavba ciest/údržba ciest:
Renovácia obrubníkov
Renovácia chýbajúcich častí
Renovácia výlomov
Vyrovnávanie výškových rozdielov
Výroba oporných rebier

Oblasti použitia:

Rýchlo tvrdnúci, vysokopevný maltový systém zosúladený vo výrobe na báze epoxidovej živice so špeciálnymi prísadami a maximálnou 
veľkosťou zrna 1,5 mm. Systém sa dodáva s príslušným základným náterom na zvýšenie priľnavosti a používa sa v mnohých rôznych oblas-
tiach, najmä na údržbu, renováciu a opravy mechanicky veľmi namáhaných povrchov všetkých druhov.

Opis výrobku:

Technické údaje  (ÖNORM EN 86666-2):
austropox® SR1 - malta:
Hustota: ca.   1,75 kg/ dm3

Pevnosť v tlaku: >      80,0 N/mm2

Pevnosť v ťahu pri ohybe: >      20,0 N/mm2

Statický E-modul: <  15.000 N/mm2

Spotreba/m²: pozri hustotu

Minimálna inštalačná hrúbka: rozšíriteľná na veľkosť zrna
Maximálna inštalačná hrúbka: 30 cm

Doba spracovania  (10°C): ca.        15 minút
Doba spracovania  (20°C): ca.        10 minút
Doba spracovania  (30°C): ca.          5 minút
Teplota podkladu: > + 0° C
Doba vytvrdzovania (20 °C): ca.    1 - 3 hodín 

Skladovateľnosť 24 mesiacov
Dostupné farby: čierna a sivá
Veľkosti balení: 10,00 kg a 17,50 kg

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

Tvrdosť podľa Shore: ca.             87 D 
Počiatočná viskozita (20 °C): ca.     300 mPas
Obsah pevných častíc: 100 %
Spotreba/m²: ca.        0,50 kg

Min. inštalačná hrúbka: nasiakavosť po celom povrchu
Max.  inštalačná hrúbka: -

Doba spracovania  (10°C): ca.        15 minút
Doba spracovania  (20°C): ca.        10 minút
Doba spracovania  (30°C): ca.          5 minút
Teplota podkladu:: > + 0° C
Použitie malty: okamžite – „mokré do mokrého“

Skladovateľnosť: 24 mesiacov
Dostupné farby: priehľadná
Veľkosti balení: 1,50 kg

Malta z reakčnej živice:



Návod na spracovanie:

Zapracovanie malty: 
Otvorte vedro a celý obsah fliaš vo vnútri balenia vylejte do vedra a homogénne miešajte najmenej 4 minúty pomocou elektrického miešad-
la alebo vhodného miešadla s núteným obehom. Počas procesu miešania sa musí akékoľvek spojivo prilepené na okraj vedra/miešačky 
zoškrabať murárskou lyžicou. Počas procesu miešania by sa mal materiál raz preliať do inej nádoby! Bez pridávania vody! 
Časy miešania sa musia prísne dodržať! 

Hotovú maltu ihneď naneste na pripravený povrch, rovnomerne rozotrite, intenzívne zhutnite a ručne vyhlaďte murárskou lyžicou. Dbajte na 
to, aby sa vytvorila uzavretá povrchová štruktúra a aby sa krepová páska odstránila ihneď po zapracovaní malty! Dbajte na rýchle vykonanie 
prác!

Požiadavky:
Z povrchu odstráňte uvoľnený materiál. Povrch musí byť nosný, čistý, suchý a zbavený prachu, oleja a iných separačných látok. Odporúčame 
vytvoriť hranu a povrch natrieť základným náterom na zvýšenie priľnavosti austropox® SR1. Malta sa má nanášať metódou „mokré do mo-
krého“ ihneď po nanesení základného náteru na zvýšenie priľnavosti. Povrchy, ktoré nemajú prísť do kontaktu s náterom austropox® SR1, 
musia byť prelepené krepovou páskou. 

Nanášanie náteru na zvýšenie priľnavosti:
Otvorte kartón a nalejte jednu čiernu fľašu + jednu červenú fľašu základného náteru na zvýšenie priľnavosti austropox® SR1 do miešacej 
nádoby a homogénne miešajte približne 1 minútu. Hotový základný náter na zvýšenie priľnavosti čo najrýchlejšie naneste štetcom alebo 
valčekom na pripravený povrch. Pri použití časti balenia postupujte presne!

austropox® SR1

Ostatné:
Ochrana pri práci, ochrana proti dažďu, čistenie náradia a výplňové materiály:
Pri spracovaní mált z reakčnej živice sa musia dodržiavať platné karty bezpečnostných údajov.
Povrch musí byť chránený pred dažďom počas 24 hodín. Kryt proti dažďu nesmie dosadať na povrch, aby mohol cirkulovať vzduch.
Do bodu vytvrdnutia čistiacim prostriedkom austropox®, potom už len mechanicky.
Všetky výplňové materiály sú prírodné produkty, pri ktorých sa môžu vyskytnúť prirodzené farebné odchýlky.

Pred renováciou Po renovácii



V spolupráci s:

austropox® - HAAS GmbH
Moosburgerstrasse 96 - 9210 Pörtschach - Austria

T: +43 664 / 13 59 854 - T: +43 664 / 411 16 45
M: info@austropox.com - W: https://austropox.com


