
NAUDOJIMAS
„KLEIB C26 Beton B30“ yra sausas cemento mišinys, skirtas C25/30 klasės betonui ruošti, betono konstrukcijų remontui 
ir visiems statinių betonavimo darbams.

DARBINIO PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Pagrindas turi būti stabilus, struktūriškai tvirtas ir švarus, t. y. be priemaišų, galinčių pabloginti skiedinio sukibimą, 
pavyzdžiui, dulkių, bitumo, riebalų, alyvos ar emulsinių dažų likučių. Labai įgeriančius paviršius prieš atliekant bet 
kokius darbus reikia gruntuoti „KLEIB G1“ gruntu. 

SKIEDINIO PARUOŠIMAS
Skiedinys ruošiamas visą maišelio turinį supilant į indą su pamatuotu kiekiu vandens ir maišant, kol gaunama vienalytė, 
vientisa, be gumulėlių konsistencija. Tai geriausia atlikti naudojant betono maišyklę arba elektrinį grąžtą su maišyklės 
priedu, jei atliekami smulkūs darbai. Skiedinys buvo paruoštas naudoti po 5 minučių ir po pakartotinio maišymo. 
Paruoštas skiedinys turi būti sunaudotas maždaug per 1 valandą.

NAUDOJIMO BŪDAS
Betonavimo darbų atveju būtina laikytis šių darbų atlikimo technologijos, atitinkamų standartų ir geros statybos 
inžinerijos praktikos. Ypač venkite mesti mišinį iš didesnio kaip 1 m aukščio; atitinkamai sutankinkite ir išlyginkite mišinį. 
Darbus reikia atlikti esant nuo +5 °C iki +30 °C temperatūrai. Saugokite šviežią betoną nuo per greito išdžiūvimo. 
Atliekant betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto darbus būtina laikytis EN 1504-9 principų.

SUNAUDOJIMAS
1 m² sunaudojama apie 2,0 kg masės, o storis – 1,0 mm. 

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS
Skiedinys turi būti gabenamas ir laikomas sandariai uždarytuose maišuose, sausoje vietoje (pageidautina ant 
padėklų). Saugoti nuo drėgmės. Tinkamumo laikas, jei laikomasi nurodytų reikalavimų – iki 12 mėnesių nuo 
pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
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• labai geras sukibimas su darbiniais paviršiais
• labai geras apdirbamumas ir lengva dirbti
• didelis gniuždymo stipris
• Skirta naudoti patalpose ir lauke

BETON B30
Sausas cemento mišinys, 
skirtas C25/30 klasės 
betonui ruošti.

LT

26C
grynasis svoris

25 kg 54

vienetų ant padėklo

1 m² sunaudojama apie 2,0 kg masės, 
o storis – 1,0 mm. 

sunaudojimas

Mišinio proporcijos

Darbinio paviršiaus temperatūra ir aplinkos temperatūra darbo metu           

Klojimo storis

Būdingas gniuždomasis stipris pagal EN 206 (fck, cube )

0,1-0,12 l vandens 1 kg skiedinio

2,5-3 l vandens 25 kg skiedinio

nuo +5 °C iki +25 °C

20-150 mm

30 MPa


