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FEBOND SBR
VIACÚÈELOVÁ PRÍSADA A VIAZACIA LÁTKA

POPIS

TYPICKÉ VLASTNOSTI

FEBOND SBR je styrénovobutadiénová
zmes kopolymérového latexu, pecificky navrhnutá pre pouitie s cementovými zmesami.
Pouíva sa do malty a betónu ako prísada na
zlepenie vodovzdornosti, oteruvzdornosti
a ivotnosti. Ak sa pouíva s cementom, je to
spo¾ahlivá vodovzdorná viazacia (spevòujúca) látka.

Typické vlastnosti zmesi cementu, piesku a
FEBONDu SBR sú uvedené niie. Pokia¾ nie
je inak uvedené, sú vlastnosti vztiahnuté ku
zmesi 3 hmotnostných dielov piesku a 1 dielu cementu pomieanej s 10 litrami FEBONDu SBR na 50 kg cementu.

ZÁKLADNÉ POUITIE
L
L
L
L
L
L

oprava betónu
opravy dláky a poterov
vonkajie omietanie
vodovzdorný náter na nádre
opravy úlomkov tehál a obkladaèiek/dladíc
ochrana ocele proti korózii

VÝHODY
FEBONDom SBR obohatené cementové
zmesi majú nasledujúce výhody:
L Podstatne zlepená prieèna tuhos
L Pozdåna tuhos zdvojnásobená
L Podstatne zníená drobivos (so zodpovedajúcim prídavkom)
L Zabráni teèeniu
L Zníi pomer voda:cement
L Zlepená spo¾ahlivos a výanos
L Zlepená oteruvzdornos
L Zlepená odolnos voèi mrazu a voèi prenikaniu so¾ou obohatenej vody
L Vylepená protikorózna ochrana
L Zaruèené vyuitie
L Podobné tepelno rozané vlastnosti a modulové vlastnosti ako betón
L Môe by pouitý s pitnou vodou (má súhlas hlavného hygienika)

Produkt SBR
Vzh¾ad
Mlieèna biela tekutina
Vlastnosti zmesi cement+piesok+SBR
Pevnos v tlaku
45 a 50 N/mm2 *
Pevnos v ahu
a do 6,5 N/mm2 *
Prieèna pevnos a do 13 N/mm2
Odpor voèi topeniu po zamrznutí
vynikajúci
Priepustnos vody menej ako 4g/m2
Odolnos
24 hodín cez 11 mm
testovaciu hrúbku **
Pri¾navos
vynikajúca na betón,
oce¾, tehlu, sklo a podobne
Koeficient teplotnej rozanosti
20 °C a +20 °C
12,8 x 106
+20 °C a +60 °C
12,9 x 106
Chemická odolnos
odolný voèi mlieènym
kyselinám, alkalínom, sulfidom, chloridom, cukrom,
atï.
Stiahnutie vekom 0,01 % a 0,02 *
Odpor voèi
vodnému tlaku
pod tlakom
v 30 m håbke

vynikajúci  iadne presakovanie vody vody cez
15 mm testovací kus

* Indikované výsledky sú typické. Rôzne druhy
cementu a spracovania môu spôsobi rozdiely
** Bol pouitý FEBOND SBR pridaný pri pomere 15 litrov/50 kg cementu.

NÁVOD NA POUITIE

POKRYTIE

PRÍPRAVA POVRCHOV:
Povrchy, na ktoré sa budú pouíva zmesi FEBONDu SBR by mali by suché, èisté a zbavené vetkých zbytkov.

Keï sa pouíva ako viazací povrch (vrstva),
1 liter FEBONDu SBR typicky staèí na vytvorenie dostatku poteru na 3 metre tvorcové
povrchu, závisí od typu povrchu a nanáanej
hrúbky.

Odstráòte vetku mastnotu, olej, mazadlá alebo pevný odpad z betónových plôch drôtenou
kefou, oklepávacím kladivom, krabkou, alebo
iným nástrojom, tak ako je potrebné. Uistite
sa, e armovacia oce¾ je èistá, bez oleja, odstráòte kvrny, alebo hrdzu. Ak opravujete rozdrobený, alebo znièený betón, uistite sa, e
betón, ktorý opravujete sa prikladá na suchý
èistý materiál. Vdy nechajte materiál ponori
aspoò 6 mm. Nikdy nepokladajte na tenko.
DLÁKY A POTERY NANÁANÉ
NA HORIZONTÁLNE POVRCHY:
Potery, výplne a podobne, zaloené na cemente obohatenom FEBONDom SBR, môu
by pokladané v akejko¾vek hrúbke od 40 mm
do minimálne 6 mm. Po mieaní zmes obohatená FEBONDom SBR musí by poloená cez
mokrý tenký poter, ktorý pokrýva celú plochu.
Môe by roztiahnutý a zarovnaný drevenou
latou, alebo kovovým zarovnávaèom.

POZNÁMKA
Aj keï sa poter robí na existujúce betónové
povrchy, je dôleité, aby sa robili a zachovali
expanzné spojky pod zmesou FEBONDu
SBR. Tieto môu by urobené poloením doèasného debnenia, alebo vrstvy polystyrénu.

TUHNUTIE
Správne tuhnutie zmesí obohatených FEBONDom SBR je dôleité.
Zvlhèujte tuhnutie aspoò jeden deò a potom
nechajte pomaly uschnú. Úvodné zvlhèenie
je dôleité pre hydratáciu Portlandského
cementu.
Latexová malta musí schnú, aby sa umonilo
èasticiam latexu spoji sa a vytvori súvislú
vrstvu.

Pre vetky bené pouitia je adekvátna tandardná dávka 10 litrov FEBONDu SBR na 50
kg Portlandského cementu.
Pre extrémne podmienky, kde trenie, adhézia,
vodovzdornos, vodotesnos, alebo chemická
odolnos sú kritické, dávkovanie by sa malo
zväèi na 15 litrov FEBONDu SBR na 50 kg
Portlandského cementu. Pre takéto ve¾ké
dávkovanie u nie je potrebné pridáva ve¾a
vody, preto pouitie takéhoto zvlhèovaèa zlepuje vypracovate¾nos.

DÔLEITÉ UPOZORNENIA
1. Vdy pouívajte èerstvý, studený cement
a ostrý èistý a dobre sypký prídavok, èistý
od akýchko¾vek neiadúcich prísad.
2. Skráte èasy mieania na minimum, vimnite si predolé doporuèenia.
3. Pokia¾ si pracovník zvykne na spracovate¾nos, vzh¾ad zmesi s FEBONDom SBR
je zavádzajúci; ak je v správnej konzistencii, mala by sa zmes javi ako príli suchá.
Ale zistíte, e sa dá dobre rozotiera a vypåòa. Nepouívajte viac vody.
4. Nikdy neaplikujte zmesi obohatené FEBONDom SBR na betón pokrytý zaschnutým poterom.
5. Rozotieranie by sa malo robi poèas pokladania. Neprekrývajte a vyvarujte sa stierania u rozotretého. Chráòte pred rýchlym
vyschnutím skôr, ako stihnete vyhladi.
6. Rýchlo tuhnúci cement by sa mal pouíva
v chladnom poèasí a mali by sa poui bené ochranné prostriedky. Aplikova môeme a do 2°C, ale teplota by nemala klesnú pod 4°C.
7. Chráòte pred mrazom, pokia¾ nie je pevnos v tlaku aspoò 5 N/mm.
8. Zmesi s FEBONDom SBR môu by mierne tmavie ako zmesi bez FEBONDu SBR.

STAROSTLIVOS O ZARIADENIA
Vetky nástroje by sa mali oèisti vodou ihneï

po pouití. Ak èistíte neskôr, pouite mydlo
alebo handru. Rozpúadlá ako lieh, alebo
Feb Cleaning Solvent pomôu odstráni ve¾mi
ve¾ké zneèistenie.

BALENIE
FEBOND SBR sa dodáva v 2,5; 5, 25, 205
litrových baleniach.

UCHOVÁVANIE

IVOTNOS
A do 1 roka, pokia¾ je uchovávaný pri normálnych podmienkach a teplotách.

FEB KVALITNÉ VÝROBKY
FEB systémy sú schválené a certifikované
pod¾a ISO 9001, EN 29001.

Pomieajte pred pouitím. Chráòte pred mrazom. FEBOND SBR môe by úplne znièený
mrazom, èiastoène, ak sa rýchlo roztopí.
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