
BETOSAN s.r.o. – sanační a speciální materiály pro stavebnictví
ČSN EN ISO 9001; ČSN EN ISO 14001; ČSN OHSAS 18001
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8
BENTODEX
Nevýbušná expanzní hmota pro rozpojování
1. Charakteristika výrobku
Jednosložková, suchá expanzní hmota určená pro rozpojování hornin, betonových, železobetonových a kamen-
ných celků a konstrukcí ze zdiva
 je dodávána jako jednosložková,
 jednoduchá příprava směsi a manipulace
 vysoká bezpečnost procesu rozpojování hmoty
 při vlastním procesu nevznikají žádné dynamické účinky jako při použití klasických trhavin
 nemá vedlejší chemické účinky na rozpojovaný materiál ani na okolní terén

2. Použití
BENTODEX je nevýbušná, jednosložková suchá směs určená pro rozpojování velkých kusů hornin, k destrukci
betonových a železobetonových konstrukcí a konstrukcí ze zdiva. Uplatnění nachází také při těžbě nerostů a
opracování hornin v oboru sochařství a kamenictví.

3. Fyzikální a mechanické parametry

Barva červená
Ztráta žíháním max. (%) 1,0
Zrnitost (mm) < 0,2

4. Zkušební atesty
Výrobek je certifikován podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb. a podle § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném
znění.
Průběžnou nezávislou kontrolu kvality výroby zajišťuje AZL 1687 LABBET®.
Dozor nad systémy managementu kvality, vztahu k životnímu prostředí a BOZP provádí certifikační orgán
č. 3029.

5. Pokyny pro zpracování
Do rozpojovaného materiálu (kámen, beton zdivo) se nejdříve navrtají otvory v přiměřeném sklonu tak, aby bylo
do nich možno následně nalít suspenzi BENTODEXU. Minimální průměr vrtu je 30 mm, maximální 100 mm. Vrty
provádíme v řadách ve vzdálenosti 5 – 20 násobku průměru vrtu. Ve zvlášť křehkých materiálech je BENTODEX
účinný až do 40 násobku průměru vrtu (nutno individuálně odzkoušet).
Příprava expanzní hmoty. BENTODEX se dodává jako jednosložkový. Před použitím se rozmíchá s vodou
v poměru 10:3 (tj. 10 dílů BENTODEXU a 3 díly vody). Do předem odměřeného množství vody se přidává za
stálého míchání BENTODEX, dokud nevznikne homogenní kašovitá suspenze. K promísení použijeme elektricky
poháněné vrtulové míchadlo, případně lze použít i míchačku na beton. Po namíchání je nezbytné suspenzi nalít
do otvorů do 15 minut, jinak nastává proces tuhnutí. V průběhu jedné hodiny směs ve vrtu zatvrdne a začne hyd-
ratovat. Po dobu hydratace se BENTODEX rozpíná a vyvolává na stěny vrtu tlakové napětí, které závisí na prů-
měru vrtu a obsahu vody ve směsi a pohybuje se okolo 70 MPa. K rozpojení materiálu dochází v průběhu 16 ÷ 48
hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti.
Teplota podkladu ani okolní atmosféry nesmí být při aplikaci nižší než +5 C a vyšší než +30 C.

6. Vydatnost
Spotřeba BENTODEXU na rozpojení 1 m3 materiálu se pohybuje v rozmezí od 5 do 18 kg. V určitých případech
může být spotřeba podstatně nižší.

7. Balení a skladování
BENTODEX je balen do PE věder o hmotnosti 10 kg netto.
Při dopravě a skladování musí být výrobek účinně chráněn před vlhkostí. Doba skladovatelnosti činí v neporuše-
ných původních obalech 6 měsíců.

8. Ochrana zdraví při práci
Práce s expanzní hmotou BENTODEX nevyžaduje mimořádná hygienická opatření. Při práci je nutné dodržovat
standardní hygienické zásady a používat rukavice, brýle a ochranný oděv. Při náhodném požití je třeba vyhledat
lékařskou pomoc.

9. Odstraňování odpadu
Při zneškodňování kontaminovaného obalu a odstraňování zbytků přípravku je nutné postupovat podle záko-
na č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.



SP
EC

IÁ
LN

Í  
M

A
LT

O
VI

N
Y

list 10
str. 2/2

10. Důležité upozornění
Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech
z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmín-
kách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vli-
vům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených in-
formací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku.Veškerá do-
poručení firmy BETOSAN s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné infor-
mace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu posouzení firmou BETOSAN s.r.o. Aplikátor musí
přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková
práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a doda-
cím podmínkám". Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku.
Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.betosan.cz.
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