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ORSZÁGOS HÁLÓZATA

FELÉPÍTÉS

A termékcsalád tagjai az alábbi ce-
mentbázisú, mûanyag adalékot is tar-
talmazó szárazhabarcsok:

n SORIPLAN BJ-2 alapozó, tapadóhíd
kialakítására, esetleg glettelésre.

n SORIPLAN BJ-3 durva szemszerkeze-
tû javítóhabarcs, 

n SORIPLAN BJ-4 közepes szemszer-
kezetû javítóhabarcs, 

n SORIPLAN BJ-5 finom szemszerkeze-
tû felületképzõ habarcs

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A SORIPLAN BJ termékcsalád alkalmas
kül- és beltéri beton, vasbeton mûtár-
gyak, szerkezetek felületi hibáinak javí-
tására, teljes felületének felújítására, az
EPOKOLL EC festékkel kiegészítve kor-
rózió elleni védelmére.

FELHASZNÁLÁS

A felület elõkészítése

A szennyezõdéseket, port, habarcsot,
laza részeket el kell távolítani. A kilátszó,
kilógó acélbetétekrõl a rozsdát drótke-
fézéssel, de inkább homokfúvással tá-
volítsuk el. Vegyi szennyezõdés, sókivi-
rágzás ellen gõzborotvás tisztítás alkal-
mas. Az erõsen fészkes, laza betonré-
szeket ki kell vésni. Habarcsfelhordás
elõtt a felületet nedvesítsük be, majd
várjuk meg, míg a felület újra szívóké-
pes lesz.

Az anyag elõkészítése

A képlékeny konzisztencia eléréséhez
egy-egy zsák (vagyis BJ-2 esetében
20, egyébként 25 kg) poranyaghoz az
alábbi vízmennyiségek szükségesek:

BJ-2 BJ-3 BJ-4 BJ-5

vízmennyiség (l) 8 3,8 3,2 7,5

MÛSZAKI JELLEMZÕK

Poranyagra vonatkozóan

BJ-2 BJ-3 BJ-4 BJ-5

szemszerkezet max. mm 0,2 5,0 3,0 0,4

halmazsûrûség, kg/m3 950-1000 1530-1620 1580-1640 1050-1100

vízigény (víz/habarcs) 0,40 0,15 0,13 0,30

anyagszükséglet, kg por/m2/1 mm 1,2-1,3 1,7-1,8 1,8-1,9 1,2-1,3

klorid tartalom 0,02% alatt

A megkevert habarcsra vonatkozóan

testsûrûség kg/m3 friss 1750 2050 2090 1660

28 napos 1680 2000 2050 1550

bedolgozási idõ 20°C (perc) 30 90 90 60

28 napos szilárdságok (MPa)

Tapadó 1,0 1,8 1,8 2

hajlító-húzó 4,8 7,1 7,1 4,3

Nyomó 24,7 34,9 29,5 16,4

zsugorodás (%) 28 napos 0,05% alatt

Fagyállóság 50 ciklus után mérve megfelelõ

Soriplan® BJ
cementbázisú, mûanyag adalékot tartalmazó betonjavító
szárazhabarcs termékcsalád
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Függõleges vagy mennyezeti felületen
végzett munka esetén célszerû a ha-
barcsokat a víz 10-15%-a visszatartásá-
val földnedves konzisztenciára keverni.

Szárazhabarcsok használatakor mindig
a poranyagot szórjuk folyamatos keve-
rés közben az elõre kimért mennyiségû
vízbe. A keverést kényszerkeverõben
vagy fúrószárral végezzük addig, amíg
csomómentes, homogén habarcsot
kapunk (kb. 3-4 perc). A bekevert ha-
barcs 10 perc pihentetést követõ átke-
verés után használható fel. Az egyszer-
re megkeverésre kerülõ anyagmennyi-
ség meghatározásánál ügyelni kell a
táblázatban megadott bedolgozható-
sági idõkre is, melyek a keverés meg-
kezdésétõl számítanak.

A betonjavítás munkafázisai

n Alapozás: SORIPLAN BJ-2
Jól tapad mind a beton, mind a beton-
vas felületére, ez utóbbit erõsen lúgos
kémhatása révén passziválja is.

Az elõírás szerint bekevert alapozót a
megtisztított, nedvesített felületre kõ-
mûveskefével, ecsettel hordjuk fel. Az
így készült tapadóhíd felületét a habarcs
felhordása elõtt ne hagyjuk kiszáradni.

Amennyiben betonvas passziválása
nem szükséges (elõírt vagy vastagabb
betontakarás megléte, ill. nem vasalt
beton), az alapozás történhet az egy-
szerûbben felhordható, kiváló tapadást
biztosító Barra Emulzióval is.

n Felület javítása: SORIPLAN BJ-3, BJ-4
A felhasználásra kerülõ javítóhabarcs-tí-
pusokat kiválasztani, a rétegrendet meg-
határozni a szükséges rétegvastagság
és a kívánt felületi simaság figyelembevé-
telével kell. A BJ-3 típussal 10-15 mm alat-
ti rétegvastagságban nem célszerû dol-
gozni, felülete is durva. A BJ-4 optimális
rétegvastagsága 5-10 mm, felülete ér-
des. Ha teljesen sima felület a kívánalom,
javítás után BJ-5-tel javasoljuk glettelni.

A megfelelõ konzisztenciára kevert ha-
barcsokat (10 perc pihentetés után újra
kell keverni) a még nedves alapozóra
felhordva ki kell javítani a felület hiányos-
ságait. Egy munkamenetben legfeljebb
1,5-2,0 cm vastagságban hordhatók

fel, ha mélyebb javítás szükséges, több
rétegben kell felvinni. Tûzõ napsütés-
ben, magas hõmérsékleten a felületet a
kiszáradástól (fóliával, vízpermetezés-
sel) védeni kell.

n Felületképzés: SORIPLAN BJ-5
A finom javítóhabarcs elsõsorban a ki-
sebb felületi hiányosságok, fészkese-
dések javítására, ill. a felület egységesí-
tésére alkalmas. A habarccsal „0” vas-
tagságra vékonyodó, ún. kifutó glette-
léseket is végezhetünk.

Az anyagszükséglet 1,5-1,8 kg/m2/mm
közelítõ értékek alapul vételével kalku-
lálhatjuk. (A durvább frakcióknál a ma-
gasabb anyagfajlagossal számoljunk).

A javított betonfelületek korrózióvédel-
me és esztétikus megjelenése az aláb-
bi bevonó anyagokkal fokozható:

EPOKOLL EC: – epoxi-cement kötõ-
anyagú vizes bázisú bevonóanyag,
amely különbözõ színekben kapható

BETONLAKK: – mûgyanta diszperzió
alapú, színtelen, oldószermentes imp-
regnálószer

A függõleges felületek természetesen
bármely építõipari festékkel (kültérben
homlokzatfestékkel – például Soriszil,
Vliesin, Akropol ACL, Kapitol, Barlit, stb. –,
beltérben az esetleg szükséges glet-
telés után belsõ festékkel) festhetõk, ill.
ragasztott hidegburkolattal elláthatók.

EGÉSZSÉG- ÉS
KÖRNYEZETVÉDELEM

A SORIPLAN BJ szárazhabarcsokkal
kapcsolatos elõírások és tûzvédelmi
besorolások megegyeznek a cement-
habarcsokra vonatkozókkal.

CSOMAGOLÁS, 
TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

A porkeverékek 20 ill. 25 kg-os kiszere-
lésben, szelepes zsákban, valamint 4
és 5 kg-os egységekben, papírtasak-
ban kerülnek forgalomba.

Száraz, hûvös helyen kell tárolni.

Eredeti csomagolásban, a tárolási elõ-
írások betartása esetén a gyártástól
számított 12 hónapig használhatók fel.

Soriplan BJ


