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Sanax Group s.r.o.
Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín

T: 412 517 255       E: info@sanax.cz       W: www.sanax.cz

STAVEBNÍ CHEMIE

a ChemiCké kotvení

a SanaCe vlhkého zdiva

a SanaCe betonu

a hydroizolaCe

a Nátěry

a Statika



a rychle tuhnoucí, brzy zatížitelný
a samonivelační
a vynikající chemická odolnost
a výborná přídržnost i na hladké a tuhé povrchy
a snadno zpracovatelný, snadná aplikace
a tloušťka vrstvy 5 až 30 mm

a rychle tuhnoucí, brzy zatížitelný
a samonivelační
a výborná přídržnost i na hladké a tuhé povrchy
a snadno zpracovatelný, snadná aplikace
a lze aplikovat litím nebo pumpou, nízká viskozita v době
     zpracovatelnosti
a tloušťka vrstvy 5 až 15 mm

a vhodný do interiéru i exteriéru
a průmyslové a zemědělské objekty
a chemicky a mechanicky namáhané povrchy
a vhodný zejména na hrubé betonové podklady
     a cementové stěrky

a rychlé vyrovnání povrchů v interiéru
a vhodné při požadavku na rychlé zatížení povrchu
a betonové a dřevěné povrchy, litý asfalt, dlažba, stěrky
a po aplikaci lze provést finální povrchovou vrstvu (dlažba,
     koberce, lamináty apod.)
a nevhodné do exteriéru a v blízkosti bazénů

Doba zpracovatelnosti (DIN EN 16945)
Aplikační teplota
Pevnost v tlaku (po 7 dnech)
 (po 28 dnech)
Pevnost v tahu za ohybu (po 7 dnech)
 (po 28 dnech)
Pochozí
Modul pružnosti
Smrštění
Tloušťka vrstvy

Doba zpracovatelnosti (DIN EN 16945)
Aplikační teplota
Začátek tuhnutí
Konec tuhnutí
Pevnost v tlaku (po 28 dnech)
Pevnost v tahu za ohybu (po 28 dnech)
Pevnost v tahu
Pochozí
Pokládka dlažby
Pojízdné (měkké pneumatiky)
Pokládka parket, koberců
V klesání

cca 30 min.
+ 5 °C – + 30 °C
cca 25 MPa
cca 45 MPa
cca 5 MPa
cca 10 MPa
cca po 3 hod.
cca 15 GPa
< 0,5 mm/m
5 – 30 mm

cca 20 min.
+ 5 °C – + 30 °C
po cca 60 min.
po cca 120 min.
cca 30 MPa
cca 10 MPa
převyšuje podklad
cca po 4 hod. 
cca po 6 hod. 
cca po 6 hod. 
cca po 24 – 72 hod. 
až do 30 mm

vÝhody vÝhody

tyPiCké aPlikaCe

teChniCké informaCe teChniCké informaCe

tyPiCké aPlikaCe

reSiGrout SlP

Rychle tuhnoucí, ochranná, 
samonivelační stěrka do interiéru          
a exteriéru pro průmyslové            
a zemědělské objekty.

Balení 25 kg

reSiGrout Slf

Univerzální, samonivelační, 
rychle tuhnoucí podkladní 
vrstva pro dřevěné a betonové 
podklady, podklady z litého 
asfaltu, dlažbu a stěrky.

Balení 25 kg


