
Hobbi Beton este un beton uscat 
preamestecat, care trebuie amestecat cu apă 
pe șantier imediat înainte de utilizare. Acesta 
conține liant de ciment, material de umplutură 
mineral și aditivi care îmbunătățesc 
proprietățile.

Utilizare:
Hobbi Beton este utilizat ptr. reparaţii mici, medii, 
la interior si exterior. De exemplu: sub pragurile 
usilor, ptr. etansarea golului dintre o grindă de 
lemn si pardoseala de beton/sapă (cazul caselor 
prefabricate din lemn, montate pe un radier armat)
etc. Se poate utiliza ca si pat de mortar, cu grosimi 
de 1-8 cm, la montarea pavajelor.
Ptr. o circulatie pietonală sau cu utilaje usoare 
(de ex: alei în spatii verzi, borduri din piatră sau la 
amenajarea unor intrânduri pavate).

HOBBI BETON 
Nr.articol: K00452001 

Caracteristici: 
• Rezistența la compresiune: >16 N/mm 2

• Dimensiunea max. granule 2 mm 

Avantaje:
• Lucrabilitate ideală
• Pentru lucrări mici de betonare
• Dimensiunea optimizată a particulelor



DATE TEHNICE:

rezistența la 
compresiune: 

>16 N/mm²

dimensiunea maximă 
a particulelor:

2 mm

grosimea stratului: 1-8 cm

consum: cca. 20 kg/m²/cm

apă de amestec: cca. 3,5 l/sac

timp de amestecare: 3-5 minute

Lucrabilitate: 2 ore

suprafața este 
practicabilă:

după  24 ore

temperatura de 
lucru:

Temperatura materialului, a aerului și a 
substratului între +5°C și +25°C, într-un loc 
umbrit, fără curenți de aer.

ambalare:
În saci de 25 kg, 1,2 tone EUR pe palet, 
ambalat sub formă de folie retractabilă.

depozitare: Uscat, acoperit, în ambalajul original 
nedeschis, timp de maximum 12 luni.

liant: ciment

numărul articolului: K00452001

standard: SR EN 13813

EINECS: 266-043-4

PRELUCRARE:
Betonul Hobby este amestecat cu apă pe șantier. 
Amestecarea se poate face într-un malaxor de beton, uneori 
cu o mașină de amestecat (cu un braț de amestecare 
adecvat) sau manual. Timpul de amestecare într-o betonieră 
este de 3-5 minute. Se recomandă aplicarea convențională 
manuală la temperaturi cuprinse între +5 °C și +25 °C.

STANDARDE DE SIGURANȚĂ :
Informațiile de siguranță pot � găsite în �șa cu 
date de siguranță a produsului.

AVERTISMENT:
Betonul nu trebuie să �e expus la îngheț în 
timpul întăririi.

PUBLICAȚII CONEXE:
Pentru informații mai detaliate despre produs, vă 
rugăm să vizitați www.cemix.ro sau să consultați 
publicațiile noastre tehnice.

Interval de corecţie: materialul poate � lucrat în punctul de aplicare pentru aproximativ această perioadă de timp 
Lucrabilitate:materialul poate � utilizat aproximativ în acest timp de la sfârșitul amestecului (poate � necesară amestecarea).

* de la amestecare, **de la aplicare

PROGRAM DE APLICARE A BETONULUI HOBBI 
Așteptarea după 
pregătirea suprafeței Amestecare material 

3-5 min.

Uscare**: 1 săpt./cm

protecție: cca. 1 săpt.
cca. 1 zi plimbabil 

cca. 1 săpt poate � încărcat

max. 2 ore

cca. 1 săpt/cm (min. 4 săpt) poate � acoperit

Interval de corecţie:10-30 min. 

Lucrabilitate *

www.cemix.ro
office@www.cemix.ro


