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Cement do szybkich napraw i natychmiastowego montażu, z możliwością 
obciążania już po kilku minutach. Do zastosowań wewnątrz, jak i na zewnątrz. 
 
Przeznaczenie:  
Do szybkiego i pewnego kołkowania oraz mocowania np. regałów, kołków 
i lamp, a także pilnych robót naprawczych wykonywanych w betonie. 
Przydatny także do zatykania wyłomów wodnych w ścianach. 
 
Materiał:  
Szybki cement to wysokogatunkowy szybkowiążący cement, który po kilku 
minutach osiąga wysoką twardość i można go obciążyć. Po stwardnieniu szybki cement jest mrozo- 
i wodoodporny. Ten produkt spełnia wymagania niskiej zawartości chromianów normy TRGS 613. 
 
Podłoże:  
Podłoże musi być czyste, nośne, chłonne i przyczepne. Usunąć luźne odłamki. Po zagruntowaniu podłoże 
wyczyścić. Dobrze zwilżyć. 
 
Sposób użycia:  
Szybki cement rozrobić w gumowym wiaderku możliwie sprawnie w odmierzonej ilości wody (około 0,18 l/kg) 
aż do uzyskania homogenicznej masy bez grud. Podłoża należy wcześniej zwilżyć. Wtłoczyć szybki cement 
w odpowiednie otwory i natychmiast umieścić kołek w ostatecznym położeniu. Nakładając cement, uważać, 
aby nie powstawały pustki powietrzne. Jeśli szybki cement nakładany jest na zewnątrz budynku, chronić go 
przed penetracją wilgoci, np. przykrywając go. Nie rozrabiać większej ilości cementu niż będzie mogło 
zostać zużyte w podanym czasie. Stężony cement nie nadaje się do użytku. Szybki cement nie może stykać 
się z metalami nieżelaznymi, takimi jak cynk, ołów, miedź i aluminium (ryzyko korozji). 
 
Nie wykonywać robót przy temperaturze powietrza, materiału i podłoża wynoszącej poniżej +5 °C. 
 
Czas nakładania i utwardzania:  
Czas zużycia w temperaturze +20 °C wynosi około 3–8 minut. Już po kilku minutach szybki cement może 
zostać obciążony. 
 
Zużycie:  
Zużycie zależy od danego przypadku zastosowania. 
 
Składowanie:  
W suchym miejscu i w prawidłowy sposób. 
 
Skład: 
Cement, dodatki 
 
Forma dostawy: 
Wiaderko 1 kg 
Torba 5 kg lub 10 kg 
 
 
 
 
 
Uwaga: 
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Dane techniczne dotyczą temperatury powietrza 20 °C i wilgotności względnej 65%. 
 
Stosować się do instrukcji podanych na opakowaniu. 
 
Ten produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą. W związku z tym należy chronić skórę 
i oczy. Zanieczyszczone miejsca przemyć dokładnie wodą. W przypadku dostania się do oczu niezwłocznie 
zwrócić się do lekarza. Więcej informacji zawiera nadruk na pojemniku. 
 
Deklaracje oparte są na wielu badaniach i doświadczeniach praktycznych. Nie odnoszą się jednak do 
każdego przypadku zastosowania. W razie potrzeby należy zatem przeprowadzić próby zastosowania. 
Zastrzega się prawo dokonywania zmian technicznych w ramach doskonalenia produktu. Ponadto 
obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. 
 

Dalszych informacji udziela:  
Serwis:  0049 (0) 180/3 000 462   
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