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Resichem 570 Concrete Patch Repair XF je trojsložkový bezrozpouštědlový rychle tvrdnoucí tmel 
na opravy betonu. Je odolný proti otěru a má dobré chemické vlastnosti. Je ideální pro opravy betonu, kamene, 
cihelných a cementových povrchů. 

Typické aplikace 
Betonové povrchy jako jsou podlahy, schody, rampy, obrubníky a další povrchy těžce zatěžované chůzí. 
 
Příprava povrchu 
Povrch musí být před aplikací čistý, bez solí a mastnoty. Je třeba odstranit veškerý prach a volné částice z 
místa opravy. Zvláštní pozornost je třeba věnovat starým, drobivým betonovým povrchům. Zde je nutno 
mechanicky odstranit volné částice až na zdravý a soudržný podklad. 

Míchání a aplikace 
 
Míchá se celé balení. 
Smíchejte bázi a aktivátor. Po důkladném promíchání obou kapalin přidejte kamenivo a znovu důkladně 
promíchejte za pomoci elektrického míchadla. Dbejte na promíchání materiálu u a ze stěn míchací 
nádoby. Namíchaný materiál nanášejte pomocí stěrky a uhlaďte zednickou lžící. 
 
NENANÁŠEJTE NAPŘÍČ DILATAČNÍCH SPÁR. 
 
Doba vytvrzování (při 20°C):  3 hodiny (pochůzný) 
Vydatnost:    0,5 m2 z balení při tloušťce vrstvy 5 mm 
Zpracovatelnost:   20 min. 
Obsah sušiny:    100% 
Měrná hmotnost:   cca 1,83 g/cm3  
Pevnost v ohybu:   25N/mm2   
Pevnost v tlaku:   50N/mm2  
 
Skladovatelnost: 
minimálně 12 měsíců v uzavřených nádobách v suchu (10°- 30°C) 
Balení: 5kg 
 
Zdraví a bezpečnost 
Instrukce pro bezpečnost práce a ochranu zdraví naleznete v bezpečnostních listech. Řiďte se štítky na 
obalech! Tento výrobek obsahuje látky, které mohou být při nesprávné manipulaci škodlivé. 
Používejte nezbytné ochranné pomůcky! Zabraňte styku s kůží a očima. 
 
 
 
Poznámka: 
Data uvedená v tomto technickém listu jsou informativní a platná v době jeho vydání. Nemůžeme převzít 
odpovědnost za výsledek práce, která nebyla prováděna pod naší nepřetržitou kontrolou. Rozhodnutí o 
vhodnosti výrobku pro použití je pouze na zákazníkovi. Distributor ani výrobce nepřebírají žádnou 
odpovědnost za použití výrobku a výsledek prací. 


