
BETOTEX  
SÜNTEETILISTE VAIKUDE BAASIL JÄRELHOOL-

DUSAINE BETOONPÕRANDATELE JA TASAN-

DUSKIHTIDELE 

Tootekirjeldus 
BETOTEX on kasutusvalmis sünteetiliste kunstvaikude 

baasil järelhooldusaine vee liigse väljakuivamise 

takistamiseks värskelt valatud betoonpindadelt. 

Betooni kohene järelhooldus on väga oluline kõrgetel 

temperatuuridel või madala õhuniiskuse korral 

betoneerides. Samuti tuleb betooni kaitsta suure 

tuuletõmbuse eest. Puuduliku järelhoolduse tõttu 

tekivad betoonpindadel plastsed mahukahane-

mispraod. 

Materjali omadused 
• kuluefektiivne 
• tekitab betooni pinnale nö. kilekihi 
• vähendab mahukahanemisest tingitud 

pragunemisriski 
• lihtne paigaldada  
• väiksem betoonpinna poorsus 
• mittesüttiv 
• mittekorrodeeruv 

Kasutusalad 
• horisontaalsed ja vertikaalsed 

betoonpinnad 
• tööstuspõrandad 
• kaubanduspinnad 
• vahelaed, postid, vundamendid 
• parkimismajad, parklad 
• betoonteed, -platsid 

Tehnilised andmed 
värvus:                                                        valge vedelik 

   
tihedus:                                                           1,10 g/cm³ 
 
vahustuvus:                                                  vesilahustuv 
 
paigaldustemperatuur:                                       > 3 °C       
                       
betoonpinna temperatuur:                                 > 3 °C  
      

Kulunorm 
BETOTEX soovituslik kulunorm pihustiga või rulliga 

paigaldamisel on  0,08 – 0,15 l/m² olenevalt 

betoonipinna viimistlusest ja välistingimustest. 

 

 

 

Paigaldusjuhised 
BETOTEX pihustatakse tavaliselt viimase töökäiguna  

betoonpõranda või tasanduskihi pealispinnale. 

Sarnaselt pihustiga värvimisele tuleb hoolikalt vältida 

liigse BETOTEXi sattumist ühte kohta, mis võib tekitada 

pinna laigulisust. BETOTEXi paigalduseks on kasutatav 

standardne värvipritsisüsteem sobilike düüsidega. 

Alternatiivina võib kasutada lambanahkset rulli. Kõik 

tööriistad tuleb pärast kasutamist põhjalikult 

puhastada veega. 

Vahejärelhooldus 

Enne betoonipinna lõplikku viimistlemist võib BETOTEX 

kasutada vahejärelhoolduse tegemiseks. See 

vähendab riski, et mahukahanemipraod tekivad 

juba enne lõppviimistluse teket. Vahehoolduse 

tegemiseks võib BETOTEXi lahjendada veega, 

vahekorras 1:2. 

Pakendamine 
BETOTEX on pakendatud 25l  plastikkanistritesse.  

Originaalpakendis säilib materjal 12 kuud.      

Ohutusabinõud 
Nahale sattumisel pesta naha pinda jooksva vee all.  

Soovitav on kanda kindaid, maski ja kaitse-prille. 

Silma sattumise korral loputada mitme minuti jooksul 

ettevaatlikult veega.  Eemaldada kontaktläätsed, kui 

neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. 

Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust 

mürgistusteabekeskuse või arstiga. Arsti poole 

pöördudes võtta kaasa toote- juhend või etikett. 

Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille, 

kaitsemaski. Ennetava meetmena on soovitatav 

kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-

märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.  

Müük ja nõustamine 
Betotrade OÜ 
Kadaka tee 3, Tallinn 10621 
Tel: +372 656 6767 
E-post: info@betotrade.ee 


