
BETOTOP 2 
VIRSMAS CIETINĀTĀJS VIDĒJAS SLODZES 

RŪPNIECISKAJĀM GRĪDĀM 

BETOTOP 2 ir lietošanai gatavs pulverveida virsmas 

cietinātājs, kura sastāvā ir rūpīgi izvēlēti minerāli 

pildmateriāli ar augstu nodilumizturību un Portland 

cements. Šo produktu izmanto, lai uzlabotu betona 

grīdu nodiluma un triecienizturību. Uzber sausā veidā 

uz svaiga betona. BETOTOP 2 var izmantot arī 

tērauda šķiedras betona grīdām, lai nosegtu tērauda 

šķiedras. 

 

Materiāla īpašības 

• efektīvs pret nodilumu 

• paaugstina betona grīdu nodilumizturību 

• samazina betona grīdu putēšanu 

• viegli uzklājams un kopjams 

• zema porainība un ūdens uzsūkšana 

• neaizdegas 

• nekorodējošs 

• izturīgs pret eļļām 

Izmantošanas vietas 

• betona grīdām ar vidēju slodzi 

• noliktavu un ražošanas ēkas 

• veikali, tirdzniecības teritorijas 

• sabiedriskas ēkas 

• autostāvvietas 

• saldētavu ēkas 

• mazgātavas 

Tehniskie dati 

BETOTOP 2 atbilst EN 13813 prasībām 

Izturība pret spiedienu:                                ≥75 N/mm² 
                                                                        EN 13892-2 
Spiediena izturības klase:                                    C70 

 
Lieces izturības klase:                                             F10 
                                                                         EN 13813 
 
Nodilumizturība (Böhme tests):             6,0 cm³/50cm²  
                                                                        EN 13892-3  
 
Böhme nodilumizturības klase:                              A6 
                                                                           EN 13813 
                                                                                                                                                                                                                 

Kul Patēriņa norma 

BETOTOP 2 ieteicamais materiāla patēriņš ar 

bēršanas metodi ir 3 – 5 kg/m², atkarībā no objekta. 

Krāsojot ieteicamā patēriņa norma ir min 4 kg/m². 

 

 
 

Uzklāšanas instrukcija  

PAMATA BETONS 

Pamata betonam jāsatur vismaz 260 kg/m³ 

cementa. Ūdens cementa koeficientam jābūt pēc 

iespējas zemākam. Nedrīkst pieļaut ūdens peļķu 

rašanos uz virsmas. Gaisa saturam betonā jābūt 

mazākam par 3%. 

BETOTOP 2 UZKLĀŠANA 

BETOTOP 2 uzklāj uz pamata betona ar sausās 

bēršanas metodi. Lai iegūtu optimālu rezultātu, ir 

ieteicams uzklāšanu veikt divos etapos. Pirmajā 

etapā ieteicams pirms cietinātāja uzklāšanas betona 

virsmu noslīpēt ar slīpmašīnas “šķīvi”. Pēc tam uzklāt 

2/3 patēriņa normas ar rokām vai kaisītāju. Ja 

materiāls piesūcies ar mitrumu, virsma vēlreiz 

jānoslīpē ar šķīvi. Pēc tam jāuzklāj atlikusī 1/3 normas 

un jānoslīpē vēlreiz. Lai iegūtu gludu un mirdzošu 

virsmu, beigu pulēšanai izmantot slīpmašīnu ar 

lāpstiņām. 

PĒCAPKOPE 

BEOTOP 2 pēc virsmas apdares ieteicams pārklāt ar 

plēvi vai ir apkopes ķimikāliju, lai aizturētu pārāk ātru 

izžūšanu. Pretējā gadījumā virsma var sākt plaisāt. 

Ieteicams izmantot BETOTEX vai KOROTEX apkopes 

ķimikālijas. 

Iepakojums 

BETOTOP 2 ir iepakots 25kg stiprināta papīra maisos 

vai lielajā 1000 kg “big bag”. Produktu var glabāt 

oriģinālajā iepakojumā pasargātu no mitruma līdz 12 

mēnešiem. 

Drošības prasības 

Produkts satur cementu, kas var izraisīt ādas 

kairinājumu. Ja nokļūst uz ādas, mazgāt cietušo vietu 

zem tekoša ūdens. Ieteicams vilkt cimdus, masku un 

aizsargbrilles. 

Pārdošana un konsultācijas 

BETOTRADE OÜ 
Tapri 13, Tallina, 11415 
Igaunija 
Tel: +372 656 6767 
E-post: info@betotrade.ee 
www.betotrade.ee                  


