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Cement, ki se ga lahko po nekaj minutah obremeni, za hitra popravila in 
takojšnjo montažo. Primerno za zunanjo in notranjo uporabo. 
 
Namen uporabe:  
Za hitro in varno mozničenje in pritrditev npr. polic, moznikov, luči ter za nujna 
popravila na betonu. Tudi za zapolnitev vodovodnih prebojev v stenah. 
 
Material:  
Hitri cement je visokokakovostni hitro vezljiv cement, doseže visoko trdnost in 
je v nekaj minutah obremenljiv. Po strditvi je hitri cement vodoodporen in 
odporen pred zmrzaljo. Proizvod vsebuje malo kromatov  v skladu s tehnični 
predpisi za ravnanje z nevarnimi snovmi (TRGS) 613.. 
 
Podlaga:  
Podlaga mora biti čista, nosilna, vpojna in prosta prahu. Odstranite zrahljane dele. Podlago je treba pred 
obdelavo očistiti. Dobro zmočite. 
 
Uporaba:  
Hitri cement vmešajte po možnosti kar mogoče hitro v gumijastem lončku ali podobnem v odmerjeno količino 
vode (pribl. 0,18 l/kg) vse do nastanka homogene mase brez grudic. Podlago je treba predhodno zmočiti. 
Hitri cement potisnite v predvidene luknje in moznike namestite v dokončen položaj. Pri delu s cementom je 
treba biti pazljiv na obdelavo brez praznih prostorov. Pri delu v zunanjosti je treba uporabljen hitri cement 
zaščititi pred vlažnostjo npr. tako da ga pokrijemo. Ne namešajte več malte kot je ne uspete porabite v 
navedenem času. Strjeni cement ni več uporabljiv. Hitri cement ne sme priti v stik s kovinami brez železa kot 
npr. s cinkom, svincem, bakrom in aluminijem (nevarnost korozije). 
 
Ne uporabljajte pri temperaturi zraka, materiala in podlage, ki je nižja od +5 °C. 
 
Čas obdelave in strjevanja:  
Čas obdelave pri + 20 °C znaša pribl. 3-8 minut. Že po nekaj minutah je hitri cement obremenljiv. 
 
Poraba:  
Poraba je odvisna od vsakega primera uporabe posebej. 
 
Skladiščenje:  
suho in strokovno. 
 
Sestavine: 
Cement, dodatki. 
 
Dobavna oblika: 
1-kg lonček 
5-kg, 10-kg vrečka 
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Napotek: 
Tehnični podatki se nanašajo na 20 °C/65 % relativne zračne vlage. 
 
Upoštevajte navodila na embalaži. 
 
Proizvod vsebuje cement in reagira na vlago/vodo alkalno. Zato zaščitite kožo in oči. V primeru stika 
načeloma sperite z vodo. V primeru stika z očmi nemudoma poiščite zdravniško pomoč. Glej tudi natis na 
pakiranju. 
 
Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh ni mogoče moč prenesti na vsak 
primer uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega 
razvoja si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji. 
 

Nadaljnje informacije preko:  
direktne številke servisne službe:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
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