
Informace o výrobku

Betonal I/75

Vlastnosti
Betonal I/75 je na bázi frakcí minerálního oleje s přidáním účinných 
látek  a  emulgátorů.  Betonal  I/75 tvoří  i  s  tvrdou  vodou  stabilní 
emulzi. Nenafukuje se a nedochází ke tvorbě pórů.

Oblasti  použití
Betonal I/75 se používá jako vodní emulze převážně pro bednění 
ze savého šalování (dřeva) k výrobě betonu na místě (na stavbě - 
při  transportu)  a  jako  prostředek  určený  k  péči  o  dřevěnou 
podložku. Lze jej také použít u šalování : dřevo potažené plastickou 
hmotou.
Je vhodný také jako dělící prostředek při stavbě asfaltových silnic - 
slouží k zabránění "napečení" míchané směsi.

Pokyny pro zpracování
Betonal  I/75 se  za  míchání  přidá  do  dílu  vody  a  nechá  se 
emulgovat - NIKDY OBRÁCENĚ - t.j. n i k d y vodu do oleje - OLEJ 
vmícháváme do vody !! Následně je přimíchán za stálého míchání 
zbytek vody. Znečištěná voda snižuje stabilitu emulze.
Jako  prostředek  na  ošetření  dřevěné  podložky  je  doporučen 
míchací poměr 1 : 5 až 1 : 10, 
pro asfalt 1 : 10 až 1 : 20

Zákony / Normy
Betonal I/75 splňuje všechny stávající hygienické normy - žádné 
zvláštní značení není nutné.

Fyzikální a chemické vlastnosti
Hustota při 15°C 0,9 g/cm3 DIN 51757

Viskozita při 20°C 30 mm2/s DIN 51562 část 1

Bod vznícení > 135°C DIN ISO 22719

Barva nahnědlá

Bod tuhnutí -10°C DIN ISO 3016

Zastoupení pro ČR:
Nacházel, s.r.o.,  Přátelství 681,  104 00  Praha 10 – Uhříněves, 

tel.: 222 351 140,  fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz,   www.nachazel.cz 

Skladování:
V originálním 
uzavřeném obalu 
1 rok

dodává se v:

200 l sud
1 000 l kontejner

Stav 11/ 99

Poznámka:
Suroviny používané při 
výrobě našich produktů 
podléhají přísné kvalitativní 
kontrole. Údaje uvedené 
v tomto informačním listě jsou 
platné pouze pro normální 
použití a nelze z nich 
vyvozovat žádné právně 
závazné údaje. Pro speciální 
požadavky jsou Vám 
k dispozici dlouholeté 
praktické zkušenosti našeho 
aplikačního oddělení.
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