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BETONAMIT®
Käyttöohje 

 
 
 
Sitä saa käyttää vain, jos käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet on luettu perusteellisesti ja ymmärretty! 
Käytä aina BETONAMIT-suojalaseja! 

Valmistelu 

Pyydämme teitä toimittamaan meille tarvittavat laitteet ennen työn aloittamista: 

✓ BETONAMIT - Alkuperäinen 

✓ Maskit ja suojakäsineet 

✓ Säiliö muovin tai metallin sekoittumiseen 

✓ Sähköinen sekoitin 

✓ Lyömäsoittimet 

✓ Poraus (30mm - 40mm, 1 ¼ "-1 ½") 

✓ Vesi 

✓ Mahdollisen suojuksen materiaali

Menettely 
 

Ensimmäisessä vaiheessa porat porataan. Suurin etäisyys reikien välillä on noin 10 kertaa halkaisijaltaan sama kuin reikä. 

Reiät ovat mahdollisimman puhtaita ja kuivia. Sitten kaada BETONAMIT-jauhe kuppiin, lisää oikea määrä vettä ja sekoita 

sekoittimeen, kunnes saat homogeenisen ja nestemäisen sekoittimen. Täytä kauha suoraan valmistussäiliöstä reikään. 

Täydentävää mekaanista tiivistettä ei tarvita. Erikoistarkoituksiin sekä poraukseen, joka on yli 40 mm (1 ½"), valmistajan 

valmistajan on käytettävä BETONAMIT-sovelluksia. 

Lisätietoja verkkosivuillamme on osoitteessa www.betonamit.com 

 

Tekniset erityispiirteet 
 

 

 

Lämpötila 
5 °C 
41 °F 

10 °C 
50 °F 

15 °C 
59 °F 

20 °C 
68 °F 

25 °C 
77 °F 

30 °C 
86 °F 

35 °C 
95 °F 

Hyvin suositeltava 
Poran halkaisija 

30 - 40 mm 
1 ¼" - 1 ½" 

30 - 40 mm 
1 ¼" - 1 ½" 

30 - 40 mm 
1 ¼" - 1 ½" 

30 - 40 mm 
1 ¼" - 1 ½" 

30 - 40 mm 
1 ¼" - 1 ½" 

30 - 40 mm 
1 ¼" - 1 ½" 

30 - 40 mm 
1 ¼" - 1 ½" 

Porakaivon 
vähimmäislähde 

5 x 
Ø Drill 

5 x 
Ø  Drill 

5 x 
Ø  Drill 

5 x 
Ø  Drill 

5 x 
Ø  Drill 

5 x 
Ø  Drill 

5 x 
Ø  Drill 

Poraussyvyys enintään 6 m 
20 ft. 

6 m 
20 ft. 

6 m 
20 ft. 

6 m 
20 ft. 

6 m 
20 ft. 

6 m 
20 ft. 

6 m 
20 ft. 

Suositeltu 
porausetäisyys 

10 x 
Ø  Drill 

10 x 
Ø  Drill 

10 x 
Ø  Drill 

10 x 
Ø  Drill 

10 x 
Ø  Drill 

10x 
Ø  Drill 

10x 
Ø  Drill 

Määrä vettä per 
5 kg 11 LBS 

1.0 - 1.2 ltr. 
34 - 40 oz. 

1.0 - 1.2 ltr. 
34 - 40 oz. 

1.0 - 1.2 ltr. 
34 - 40 oz. 

1.0 - 1.2 ltr. 
34 - 40 oz. 

1.0 - 1.2 ltr. 
34 - 40 oz. 

1.0 - 1.2 ltr. 
34 - 40 oz. 

1.0 - 1.2 ltr. 
34 - 40 oz. 

Vastausaika 10 - 36 h 10 - 18 h 8 - 16 h 6 - 14 h 6 - 10 h 4 - 8 h 2 - 6 h 



SUOMI 

KUBATEC BMT AG | LI-9491 Ruggell | T +423 375 78 78 | office@betonamit.com 

BETONAMIT®
Turvaohjeet 

Turvaohjeet 
 

1. Älä käytä BETONAMIT-valmistetta yli 5 ° C ja maks. Ympäristön lämpötila on 35 ° C. (40-95 ° F) 
2. Älä käytä haaleaa vettä. (enintään 20 ° C, 68 ° F) 
3. Noudata oikeaa vesimäärää: 1,0 - 1,2 litraa, 34 - 40 grammaa nesteä 5 kg: aan CONCRETE AMIT. 
4. Jos voit, valmistakaa kaikki mekaanisesti. (Huono seos lisää altistumisriskiä) 
5. Vain poranterät, joiden läpimitta on 30-40 mm, voidaan käyttää. (1 ¼ "- 1 ½") 
6. Reiän vähimmäiskoko on 5 kertaa reiän läpimitta. 
7. Reikien on oltava mahdollisimman puhtaita ja kuivia. 
8. Kierrä reikiä varhain aamulla varhain aamulla kuumina päivinä. 
9. Välittömästi sekoittamisen jälkeen BETONAMIT on täytettävä porausreikiin. 
10. Jätteet on laimennettava perusteellisesti suurilla vesimäärillä ja hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti. 
11. Älä koskaan heitä silmiä suoraan täytettyihin porauksiin (ruiskutuksen vaara). 
12. Sulje asennuspaikka estääkseen tunkeutumisen. (Purske tai materiaali) 
13. Älä siirrä seosta pulloihin tai muihin suljettuihin astioihin. (Räjähtävä vaikutus) 
14. Noudata varoitus- ja turvaohjeita pakkauksessa. (GHS) 

BETONAMITin turvallisen käsittelyn tarkistuslista 
 

1. Onko pakollisia suojalaseja? 

2. Onko pultin halkaisija 30 mm - 40 mm (1 ¼ "- 1 ½")? 

3. Olenko juonut oikean pullon vettä? 

4. Onko lietteen lämpötila-alue suositellussa lämpötila-alueella? 

5. Onko ympäröivä lämpötila 5 - 35 ° C (40-95 ° F)? 

6. Onko kohteen jäähdytyslämpötila räjähtänyt alle 35 ° C (95 ° F)? 

7. Voiko fragmentaatiota siirtää ainakin yhteen suuntaan? 

8. Voinko poistaa mahdollisuuden, että suuri kohdistuspaine tai liikkuva materiaali aiheuttaa ei-toivottuja 

vaurioita? (muuraus, lattialaatta?) 

 
VAROITUS: Mikä on puhalluskyky? 
 
Suojaus voi tapahtua, jos sääntöjä ei noudateta, virheellistä käsittelyä tai korkeaa lämpötilaa. Burst on äkillinen ja 
odottamaton vuoto BETONAMIT porausreikään. Jos materiaali, joka irtoaa korkealla paineella kasvoillesi, saavuttaa sinut, 
satuttaa itseäsi pahasti. Älä upota silmäsi porauksessa valmistunut ja koskaan käytä suojalaseja työskenneltäessä 
BETONAMIT. 

Ensimmäisen puhkeamisen jälkeen, se toistuu noin 3-6 kertaa ja voidaan myös toistaa muissa kuopissa. Suojaa kaikkien 
työskentelyalue vähintään 3 tuntia. 

Hätätoimenpiteiden määräykset 
 
BETONAMIT ei sisällä myrkyllisyyttä, vaan paljon ei-kuollutta kalkkia (kalsiumoksidia). JOS KEMIKAALIA JOUTUU 
SILMIIN: Huuhtele vedellä muutaman minuutin ajan. Jos mahdollista, poista kaikki piilolinssejä. Jatka pesua. JOS 
KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese huolellisesti saippualla ja vedellä. Jos kärsiä, palovammoja tai gag-reaktioita, ota 
välittömästi yhteys lääkäriin. 

 
Lisätietoja aiheesta löydät osoitteesta: www.betonamit.com 

 

 


