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Kolor:
Postac:
Gęstość (przy 20°C):
Temperatura stosowania:
Trawałość
Stan dostawy:

czerwono - brązowy
płynna
1,09 ± 0,02 g/ml
powyżej + 50C
ok. 12 miesięcy – chronić przed nasłonecznieniem i mrozem 
Pojemniki jednorazowe
Bańka z PCW:               30 kg netto
Pojemniki wielokrotnego użytku
Beczki polietylenowe:    210 kg netto
Kontenery:          1000 kg netto

CONTOPP ®

Duremit PB Numer artykułu: 20.303

CHARAKTERYSTYKA

DANE
TECHNICZNE

Działanie:
• Wytwarzanie jastrychów cementowych o dużej wytrzymałości CT zależne od dozowania.
• Do zastosowania z systemem przyspieszaczy CONTOPP®.

Zakres stosowania:
• Do wytwarzania jastrychów użytkowych o wiązaniu cementowym o dużym obciążeniu;
• Do wytwarzania jastrychów przemysłowych o wysokiej klasie wytrzymałości;
• Do wytwarzania jastrychów z ogrzewaniem podłogowym.
• Spełnia wszystkie kryteria zgodności „procesu oceny zagrożenia zdrowia lotnymi związkami 

organicznymi (VOC) wydzielanymi przez produkty budowlane” opracowanego w 2005 r. 
przez AgBB (dostępny na stronie internetowej: www.umweltbundesamt.de).

• Wymienione na liście Nawigatora-DGNB

Dane charakterystyczne:

Receptura mieszania CONTOPP® Jednostka

Cement 50 kg 

Domieszka1) 320 kg 

Domieszka Duremit PB 1,032) litr

Wskaźnik wodno-cementowy w/c 0,45 – 0,55

Sposób mieszania:

Kryterium CONTOPP® Jednostka

Na rozciąganie przy zginaniu (28dni)       F5 N/mm2  

na ściskanie (28dni)     C35 N/mm2 

Wytrzymałość 
po 28 dniach:

1) wg DIN EN 13139
2) odpowiada 2,0 % udziału wagowego cementu.
Ta idealna zaprawa jastrychowa może być wykonywana 
tylko przy przestrzeganiu podanych przepisów wykonania. 

Karta
Techniczna

Przedstawiciel 
firmy KNOPP w Polsce:

34-200 Sucha Beskidzka
ul. Przemysłowa 22
tel. +48 531 480 114
tel. +48 794 126 098
biuro@harox.com.pl
www.harox.com.pl



WSKAZÓWKI
SZCZEGÓLNE

WSKAZÓWKI
OGÓLNE

INSTRUKCJA
STOSOWANIA

Materiały wyjściowe:
• CEM I 32,5 R lub CEM II (Zalecane typy A) 32,5 R wg DIN EN 197
• Domieszka wg DIN EN 13139

Receptura:
• Przestrzegać dozowania (0,5 – 2,0 % do udziału wagowego cementu).
• Dodawanie winno odbywać się do mieszanki zwilżonej.
• Wskaźnik w/c  < 0,55 zależny od konsystencji, generalnie zwracać uwagę na silną redukcję 

wody! 
• Czas mieszania co najmniej 2 minuty po dodaniu wszystkich składników.
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Warunki klimatyczne budowy:
• Chronić przed przeciągami i bezpośrednim nasłonecznieniem podczas wiązania;
• Usuwanie nadmiaru wilgoci za pomocą wentylacji bez przeciągu (wentylacja okresowa);
• Rodzaj budowy i przygotowanie na placu budowy wg DIN 18560.

Pomiar gotowości do układania:
Przed ułożeniem wierzchniej warstwy podłogi układający winien zmierzyć wilgoć resztko-

wą za pomocą metody CM zgodnie z kartą informacyjną Zrzeszenia Federalnego Jastrychy 
i Wykładziny (BEB) z 2005.

Kompatybilność z produktami serii CONTOPP®:
CONTOPP®  Duremit PB może być stosowany w połączeniu z  produktami serii  CON-

TOPP® Przyspieszacze Schnięcia

Bezpieczeństwo:
• Podczas stosowania naszych wyrobów należy generalnie przestrzegać ogólnej higieny pracy.
• CONTOPP®  Duremit PB nie zawiera chlorków, rozpuszczalników i jest w budownictwie 

nieszkodliwy biologicznie.
• Przy prawidłowym przechowywaniu nasze produkty nie ulegają rozpadowi. Dlatego też 

stabilność i reaktywność na skutek przechowywania nie zostaje naruszona przez 12 miesięcy.
• Więcej informacji odnośnie obchodzenia się ze środkami ulepszającymi CONTOPP®  

zawierają nasze karty charakterystyk.
 

Normy i przepisy kontroli:

• DIN 18560: Jastrychy w budownictwie.
• DIN EN 13139: Ziarnistość kruszywa w zaprawie.
• DIN EN 197-1: Cement Część 1
 

Komentarz:
Przetwarzane przez nas surowce i produkowane wyroby podlegają surowej kontroli 

zakładowej. Przy zastosowaniu tego produktu nie mogą być używane żadne dodatki innych 
producentów Zwraca się uwagę, iż nasze wyroby i procedury należy sprawdzić pod kątem 
ich przydatności względem oczekiwanych warunków placu budowy. Dla jakości jastrychu 
istotne są piasek i jakość cementu, warunki mieszania i wylewania zgodnie z uznanymi regułami 
wylewania jastrychu. Ponieważ nie posiadamy żadnych możliwości kontroli warunków miejsca 
budowy, dlatego też z niniejszej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność prawna. Wraz 
z ukazaniem się niniejszej instrukcji wszelkie poprzednie egzemplarze tracą swoją ważność.

Stan:
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