Baumit Térburkolati ágyazóhabarcs
T érkövek, járólapok vízáteresztô kültéri aljzatához
g yors, egyszerû, célirányos használhatóság
g yárilag elôkevert, csak vízzel kell keverni
a trasszcement kötôanyag megakadályozza a sókirakódást
alkalmazható vastagság: 30 mm - 100 mm
használatával elkerülhetô a növények megjelenése a burkolt felületen
fagyálló és vízáteresztô

Hagyományos megoldás, mely
feleslegesen sok zajjal, porral,
hulladékkal jár.

Baumit
Száraz Beton 20

Betonozáshoz és
javítási munkákhoz

Anyagszükséglet: kb. 18–20 kg/m2/cm = kb. 1800–2000 kg/m3
Kiszerelés: 40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

Baumit Térburkolati fugázóhabarcs
g yárilag kevert
könnyen bedolgozható
trassztartalmú szárazhabarcs
fugák kitöltésére
szegélykövek fugázására
fagy- só- és szulfátálló fugázóhabarcs térkövekhez, járólapokhoz
a trasszcement kötôanyag megakadályozza a sókirakódást
nagy igénybevételek esetén is használható
C 30 nyomószilárdsági kategória
fugaszélesség 5 mm-tôl, széles fugák is készíthetôk vele
Anyagszükséglet: útburkoló kövek: kb. 2-4 kg/m2/cm, útburkoló lapok: kb. 1 kg/m2/cm,
szegélykövek: kb. 2 kg/liter
Kiszerelés: 25 kg-os zsák, ömlesztve silóban

A jövô ötletei.
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Baumit Kft.
Központ, székhely:
2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, -920, -930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím:
3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím:
3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erômû út 11.
Levelezési cím:
3271 Visonta, Erômû út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Gyors, tiszta
megoldás a házban
és a ház körül

A jövô ötletei.

Könnyen,
gyorsan,
sajátkezûleg

Baumit Száraz Beton 20

Alkalmazható
F elhasználható bármilyen betonozási és javítási munkához a házban, a ház körül
vagy a kertben.
Felhasználható hézagok kiöntéséhez; járdák, kerítések, lépcsôk, aknák, árkok, szegélyek, padozatok, kerékvetôk, kerti medencék, grillsütôk készítéséhez.
Alkalmazható alaptestekhez, beépíthetô aljzat- és szerelôbetonként.
Alkalmas tartószerkezeti beton készítésére is (pillérek, áthidalók, födémek).
Mindenhol, ahol gyors, praktikus, kevés elôkészületet igénylô betonozás szükséges.
Már elkészült, rendezett terepen is könnyedén kezelhetô.

A Baumit Száraz Beton 20 elônyei
sokoldalú felhasználási lehetôség
g yors és egyszerû kivitelezés – csak vizet kell hozzákeverni
burkolatlan (azaz látszóbeton) felület is készíthetô belôle
kül- és beltéren egyaránt alkalmazható
gazdaságos kiszerelés
minôsített termék, ÉME engedélye alapján C20/25 minôségi beton

Baumit Száraz Beton 20
gyárilag elôkevert száraz beton
kül - és beltérben egyaránt alkalmazható
aljzat készítéshez és javítási munkákhoz egyaránt kiváló
p
 raktikus bármilyen betonozási és javítási munkához
a házban, a ház körül vagy a kertben
h
 ézagok kiöntéséhez; járdák, kerítések, lépcsôk, aknák, árkok, szegélyek, padozatok,
kerékvetôk, kerti medencék, grillsütôk készítéséhez
a
 lkalmazható alaptestekhez, beépíthetô aljzat- és szerelôbetonként (minimális
vastagság 5 mm), tartószerkezeti beton készítésére is (pillérek, áthidalók, födémek).
b
 urkolatlan (azaz látszóbeton) felület is készíthetô belôle
É
 ME engedélye alapján C20/25 minôségi beton
Szemcsenagyság: 4 mm
Betonminôség: C 20 / 25
Anyagszükséglet: kb. 20 kg/ m2/ cm
Kiszerelés: 40 kg-os zsák / 35 zsák / raklap = 1400kg

További anyagaink, melyeket kerti, ház körüli betonozáshoz ajánlunk:

Baumit FlexBeton
otthoni, kerti betonozáshoz
gyárilag elôkevert
C 30 nyomószilárdságú
lejtésképzésre alkalmas
akár 10 mm-es vastagságban is használható
s
 peciális szálerôsítése miatt különleges igénybevételekhez,
esztrich réteg kiegészítésére is ajánljuk
e
 rkélyek, teraszok, loggiák, fürdôszobák, zuhanyzók, mosdók javítási,
burkolati munkáihoz kiváló
Javasolt vastagság: 10-40 mm (alapfelülettôl függôen)
Anyagszükséglet: kb. 18-20 kg/m2/cm
Kiszerelés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1400 kg

