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Efektivní ochrana stavebních dílů z betonu je úkolem
v oblasti oprav stavebních objektů, která vyžaduje řešení, 
která jsou vysoce účinná a současně hospodárná. Již více 
než 30 let se používají především pro obzvlášť obtížné 
podklady směsi na bázi cementu a polymeru se schop-
ností přemostění trhlin. Tyto mají ale jedno společné:
jsou dvousložkové.

Nejen, že rozmíchání těchto dvousložkových směsí na bázi 
cementu a polymeru je náročné, ale často vznikají přitom 
také chyby, které vedou ke snížení výkonnosti.

Kromě toho vysoké počty obalových nádob vedou jednak
k vysokým nákladům na skladování, přepravu a odklizení a likvi-
daci, a také ke z toho vyplývající obrovské zanechané stopě
ve formě emisí CO2.

Všechny tyto problémy patří nyní již k minulosti. S novým produk-
tem Zentrifix F 21 zahajujeme budoucnost. 

Zentrifix F 21 je jednosložkový systém pro ochranu povrchu se 
schopností přemostění trhlin, který je ohledně své vyváženosti 
mezi vlastnostmi při zpracování a výkonnostními vlastnostmi 
nepřekonaný. 

Rozmíchat s vodou, nanést a hotovo!

NOVÝNOVÝNOVÝNOVÝNOVÝNOVÝNOVÝNOVÝNOVÝNOVÝNOVÝNOVÝ
Budoucnost patří
jednosložkovým produktům!
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Ochrana betonu – 
překonáno.

Zentrifi x F 21

Vaše výhody na první pohled 

  Zvýšená ochrana před karbonatací

  Vysoká schopnost přemostění trhlin,
a to i v zimě

  Odolnost proti rozmrazovacím cyklům

  Jednoduše krásné povrchy – snadno
se nanáší a podle potřeby vyhlazuje

  Nízká spotřeba – snížení stopy CO2

a nižší náklady

  Možnost nástřiku pro rychlé nanášení
na velkých plochách

  Vynikající přilnavost – vysoká přídržnost
produktu znamená, že se bude držet i na
tvrdých podkladech

Spolehlivé přemostění trhlin, a to i za nízkých teplot!
Velmi dobrá flexibilita Zentrifix F 21 za studena nabízí další rezervu bezpeč-
nosti proti ztrátě schopnosti přemostění trhlin v chladných dnech. I při tep-
lotě -20 °C nabízí tento jednosložkový ochranný systém maximální stabilitu 
překlenutí trhlin. S třídou přemostění trhlin B.2 už odolnost vůči teplotám 
pod bodem mrazu není výzvou.
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Stejně odolný vůči karbonataci jako 2-složkový produkt!
Zentrifix F 21 je pro své dvousložkové konkurenty více než 
jen totožný, což dokazuje, že cementové systémy mohou 
také poskytovat extrémně dobrou ochranu betonu. Při testem 
ověřeném difúzním odporu vůči CO2 s hodnotou 882 m není 
pochyb o jeho výjimečné schopnosti zpomalit karbonataci – ve 
skutečnosti tak dobré, že jednoduše zastaví jakoukoli aktivitu 
karbonatace vyskytující se ve starém betonu.


