
Mischnix este un beton uscat cu întărire rapidă, pre-dozat din 
fabrică, la care se adaugă apă în timpul utilizării.
Conține liant pe bază de ciment, agregate minerale de 
umplere și adaosuri speciale.

Aplicări:
Pentru �xarea elementelor cu nivel de utilizare normală, care 
necesită �xare rapidă, de ex. coloane, aparate pentru jocuri, 
uscătoare de rufe, suporturi, etc. nu necesită amestecare.
Amestecul de beton uscat se toarnă la locul de aplicare, iar 
apoi se umezește cu apă. Se poate amesteca și în mod tradițional, 
în cazul în care structura va � supusă utilizării de grad mai ridicat.

Aplicări speciale:
•  Fixarea rapidă a coloanelor de gard
•  Potrivit pentru lucrări mai mici de betonare, unde nu există 

energie disponibilă pentru utilizarea dispozitivelor de 
amestecare a betonului. 

MISCHNIX
AMESTEC DE BETON USCAT CU ÎNTĂRIRE RAPIDĂ

Nr. articol:  K00452131 

Caracteristici:  
•  Rezistență la compresiune >20 kN/m2

•  Dimensiune granule maxim 4 mm

Avantaje:
•  Întărire extrem de rapidă
•  Aplicare simplă
•  Nu necesită amestecare

Mischnix este un beton uscat cu întărire rapidă, pre-dozat din 

AMESTEC DE BETON USCAT CU ÎNTĂRIRE RAPIDĂ



DATE TEHNICE:
rezistență la compresiune: >20 kN/m 2

rezistență la încovoiere: >3 N/mm 2

grosimea stratului: aprox. 10 cm/strat

necesitate materială: kb. 20 kg/m 2  în caz de o grosime de strat de 1 cm

dimensiune max. granule: 4 mm
amestecare:
(apă) aprox. 3-3,5 l/sac

durata operațiunii: 5-10 minute

temperatură de 
amestecare:

Temperatură material, aer și suprafață între +5 °C 
și +25 °C, în loc ferit de curent și de soare.

accesibil: după aprox. 1 oră 

rezistă la sarcină: după aprox. 1 zi
(la +23 °C și umiditate relativă de 50%)

ambalaj: saci de 25 kg, 1,2 tone pe europaleți,
acoperit cu folie retractabilă

depozitare: în loc uscat, acoperit, în ambalaj original nedeschis, 
până la maxim 6 luni.

agent de legare: ciment

nr. articol: K00452131

standard: SR EN 13813

EINECS: 266-046-4

PRELUCRARE:
Cereri privind suprafața, operațiuni necesare 
anterior aplicării betonului MischNix
Fără amestecare:
În urma stabilizării structurii, preumeziți în mod su�cient 
groapa în care se va turna produsul (1). Turnați amestecul 
de beton uscat MischNix în groapă (2), iar apoi, umeziți 
produsul cu un pulverizator cu apă manual sau prin 
furtun (3). Creați straturi cu o grosime de aprox. 10 cm în 
cadrul unei proceduri, pentru ca umiditatea să poată 
pătrundă complet în material. În urma umezirii, stratul 
următor poate � turnat imediat.
Solidi�carea începe imediat, iar după 1 oră, pot � 
îndepărtate elementele de suport, și structura va � 
rezistentă la sarcini după 24 ore.

Cu preamestecare:
Se poate amesteca manual sau cu un aparat. 
Tehnologia de amestecare este identică celei pentru producerea 
amestecurilor de beton tradiționale. 

AVERTIZARE:
Societatea noastră nu își asumă responsabilitatea aferentă 
determinării necesității materiale. Temperatura scăzută, 
precum și umiditatea ridicată au ca rezultat perioade mai 
lungi de uscare. Nu expuneți șapa înghețului pe durata 
perioadei de întărire! 
 

PREVEDERI DE SIGURANȚĂ:
Informațiile de siguranță sunt disponibile pe �șa de 
siguranță a produsului. 

PRODUSE CONEXE:
Hobbi Beton

PUBLICAȚIILE NOASTRE RELEVANTE:
Puteți a�a informații detaliate cu privire la produs pe 
pagina www.cemix.ro sau în publicațiile noastre tehnice.

www.cemix.ro
o�ce@cemix.ro


