
TORDEX 1 
TORKRETINIS BETONAS 
Pumpuojamas ir purškiamas, atsparus atmosferos poveikiui smulkiagrūdis neliejamas 
sausasis skiedinys. 
Lyginamas metaline mentele. Galima naudoti ir sausojo purškimo būdu. 
 
PASKIRTIS 
Prieplaukoms, tiltams ir kitoms betoninėms konstrukcijoms remontuoti, taisyti. 
Bet kokioms montavimo klaidoms taisyti. 
Susilpnėjusiems betoniniams paviršiams sustiprinti. 
Apsauginiam sluoksniui ant seno betoninio paviršiaus suformuoti. 
Vidaus ir lauko darbams. 
 
SAVYBĖS 

 Torkretinis betonas stipriai sukimba su pagrindu. 
 Tinkamas pagrindas – senas betonas, mūras ar kitas mineralinis paviršius. 
 „Tordex 1“ pasižymi geru mechaniniu atsparumu lenkimui ir spaudimui. 
 Gaminyje yra polimerų, suteikiančių papildomo atsparumo vandeniui ir šalčiui. 

 
SUDĖTIS 

 Kvarcinis smėlis (maksimalus grūdelių dydis 2 mm), portlandcementis, rišikliai, polimerai, plastifikatoriai ir 
pluoštinės medžiagos. 
 
PASIRUOŠIMAS DARBUI 

 Nuo pagrindo nuvalykite dulkes ir atšokusias daleles. 
 Pašalinkite susidėvėjusį ir atšokusį betono sluoksnį. 
 Atsivėrusią armatūrą nuvalykite ir apdorokite antikorozine priemone. 
 Silpną bazinį betono sluoksnį apdorokite „Uninaks Nakkedispersioon“ ir vandens tirpalu. 
 Geriausia betonuoti purškiant. 
 Nupurkštą paviršių galima lyginti ir apdoroti. 
 Jei paviršius apdorojamas rankiniu būdu, reikiamą mišinio miltelių kiekį supilkite į maišymo indą arba maišytuvą. 
 Įpilkite vandens 14–16 % nuo mišinio masės (3,5–4 litrus 25 kg maišui). 
 Išmaišykite mechaniškai arba rankiniu būdu taip, kad visas mišinys sušlaptų. 
 Palikite mišinį truputį pastovėti ir išmaišykite dar kartą. 
 Paruoštą mišinį galima naudoti 1 valandą. 

 
SUKIETĖJUSIO BETONO TECHNINIAI DUOMENYS 
Betono atsparumas spaudimui po 1 paros  ≥20 MPa EVS-EN 12390-3 
Betono atsparumas spaudimui po 7 parų  ≥35 MPa EVS-EN 12390-3 
Betono atsparumas spaudimui po 28 parų  ≥40 MPa EVS-EN 12390-3 
Paruošto mišinio tankis     2110 kg/m3 EVS-EN 12390 
Sauso mišinio tankis     1,6 kg/dm3 
Vidutinis vandens įgerties koeficientas   C =0,1 kg/(m2 .min0,5) EVS-EN 1015-18 
Išbandytas atsparumas šalčiui:    Masės netekimas po 56 ciklų 0,03 kg/m2 EVS 814:2003 
Sukietėjusio mišinio sukibimo stipris   0,4 N/mm2 EVS-EN 1015-12 
Didžiausias užpildo grūdelių skersmuo   2 mm 

 Darbinė temperatūra nuo +5 °C iki +30 °C. Žemesnėje temperatūroje mišinys kietėja lėčiau. Sausoje aplinkoje ir 
esant aukštai temperatūrai, apdorotą paviršių reikia drėkinti. Šviežiai išlietą paviršių rekomenduojama saugoti 
nuo tiesioginių saulės spindulių. 
 
LAIKYMAS, ĮSPĖJIMAI 

 Mišinį maišuose laikyti sausoje patalpoje. 
 Mišinio laikymo laikas yra 1 metai. 
 Gaminyje yra cemento. Esant sąlyčiui su vandeniu, prasideda šarminė reakcija. Gali dirginti odą. Patekus į akis, 

nedelsiant gerai praplauti švariu vandeniu. Tikslesni duomenys pateikti gaminio saugos duomenų lape
 


