
A MischNix gyárilag előkevert gyorskötésű szárazbeton, 
melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, 
vízzel kell összekeverni. 
Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és speciális 
adalékokat tartalmaz.

Alkalmazások:
Gyors telepítést igénylő elemek normál igénybevételű 
rögzítéséhez pl. oszlopok, játékeszközök, ruhaszárítók, állványok 
stb. Nincs szükség keverésre: A száraz beton keveréket a fel-
használás helyére öntjük, majd vízzel átnedvesítjük.
Hagyományos módon is keverhető amennyiben nagyobb 
igénybevétel éri a szerkezetet.

Kiemelt alkalmazások: 
• Kerítésoszlopok gyors rögzítése
• Alkalmas kisebb betonozási munkákhoz, ahol nem 
   áll rendelkezésre energia a keverőeszközökhöz.

MISCHNIX
GYORSKÖTŐ SZÁRAZBETON KEVERÉK

Cikkszám: K00452131 

Tulajdonságok: 
• Nyomószilárdsága >20 kN/m2

• 4 mm-es maximális szemcseméret 

Előnyök:
• Rendkívül gyorsan kötő
• Egyszerű bedolgozás
• Nincs szükség keverésre



MŰSZAKI ADATOK:
nyomószilárdság: >20 kN/m2

hajlítószilárdság: >3 N/mm2

rétegvastagság: kb. 10 cm/réteg

anyagszükséglet: kb. 20 kg/m2 1 cm-es rétegvastagság esetén

max. szemcseméret: 4 mm

bekeverés: 
(keverővíz) kb. 3-3,5 l/zsák

műveleti idő: 5-10 perc

bedolgozási 
hőmérséklet:

Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5˚C és +25˚C 
között, huzatmentes, árnyékos helyen.

járható: kb. 1 óra múlva 

terhelhető: kb. 1 nap múlva 
(+23°C és 50% relatív páratartalom esetén)

csomagolás: 25 kg-os zsákban, 1,2 tonna EUR raklapon, zsugorfóliázva

tárolás: Száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti 
csomagolásban max. 6 hónapig.

kötőanyag: cement

cikkszám: K00452131

szabvány: MSZ EN 13813

EINECS: 266-046-4

FELDOLGOZÁS:
Követelmények az alapfelülettel szemben, 
az MischNix bedolgozását megelőző műveletek 
Keverés nélkül: 
A szerkezet stabilizálását követően az elhelyezésére szolgáló gödröt 
alaposan nedvesítsük elő (1). A MischNix szárazbeton keveréket 
öntsük a gödörbe (2), majd nedvesítsük át kézi vagy vezetékes 
locsolóval (3). Egy folyamatban egyszerre körülbelül 10 cm réteg-
vastagságot alakítsunk ki, hogy a nedvesség át tudja járni a teljes 
keresztmetszetet. A nedvesítést követően a következő réteg azonnal 
kialakítható. 
A keverék szilárdulása azonnal megindul, 1 óra elteltével a 
támasztékok elvehetőek és 24 óra múlva a szerkezet terhelhető.
Előkeveréssel: 
Alkalmazhatunk kézi vagy gépi keverést. A keverés technológiája 
megegyezik a hagyományos betonkeverékek előállításával.

FIGYELMEZTETÉS:
Az anyagszükséglet meghatározásával kapcsolatos felelősséget 
cégünknek nem áll módjában átvállalni. Az alacsony hőmérséklet, 
illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz 
szükséges időt. Az esztrichet kötésidő alatt fagy nem érheti!
 
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:
A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján 
megtalálhatók. 

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:
Hobbi Beton

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:
Részletesebb információt a termékről a www.cemix.hu oldalon 
vagy műszaki kiadványainkban talál.

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu

Tel.: 06 88 590 500


