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DENSOCRETE 444 
Adhezní můstek 
1. Charakteristika výrobku 
DENSOCRETE 444 je jednosložková bezrozpouštědlová kapalná kompozice na bázi specielně formulované 
styren-akrylátové disperze s obsahem jemnozrnného křemičitého plniva určená k náležitému přikotvení cemento-
vých a polymercementových hmot k podkladu. V kombinaci s některou z malt MONOCRETE, UNISAN, nebo 
MONOMIX splňuje požadavky normy EN 1504-3. 

� vhodný pro venkovní i vnitřní použití, 

� má výbornou přídržnost i k velmi hutnému podkladu, 

� je trvale odolný vůči vodě,  

� je vysoce mrazuvzdorný, 

� má dobrou zpracovatelnost,  

� aplikuje se ručně 

2. Použití 
DENSOCRETE 444 je jednosložková směs určená zejména k vytváření adhezní vrstvy mezi podkladním beto-
nem a reprofilačními hmotami, především řady MONOCRETE, UNISAN a MONOMIX při opravách poškozených 
betonových a železobetonových povrchů. Krom betonových podkladů se používá na cementové i vápenocemen-
tové omítky, dřevěné, papírové a sádrokartonové povrchy, dřevotřísku, OSB desky, umakart, obklady, dlažby a 
další savé i nesavé materiály. Velmi savé podklady je třeba předem ošetřit penetračním prostředkem DENSO-
CRETE 222, nebo DENSOCURE W forte. Vytváří hrubý povrch zajišťující náležitou adhezi následné vrstvy. 

3. Fyzikální a mechanické parametry 

Požadavky/výsledky podle EN 1504-3 (s maltou MONOCRETE PPE THr) 

 Zkušební metoda Požadavky Výsledky 

Obsah chloridových iontů EN 1015-7 ≤ 0,05 % ≤ 0,05 % 

Soudržnost s betonem EN 1542 ≥ 2,0 MPa ≥ 2,0 MPa 

Fyzikální a mechanické vlastnosti 

Barva červená 

Objemová hmotnost (kg/m3) 1 250 ± 30 

 

4. Zkušební atesty 
Vyhovuje požadavkům normy EN 1504-3. Výrobek je certifikován podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 
(CPR). 
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 
CQS. 

5. Pokyny pro zpracování 
Podklad. Z povrchu opravovaného podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak 
viditelně poškozený beton. Převrstvovaný povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost 
s podkladem (tuky, oleje apod.). Podklad musí být v případě podkladů savých či se sníženou pevností penetrován 
přípravkem DESOCURE W forte, popř. DENSOCRETE 222. 
Příprava adhezního můstku. Směs je jednosložková a je připravena přímo k nanášení. Směs je nutno před naná-
šením pouze zhomogenizovat. 
Doba zpracovatelnosti není omezena, při snížené relativní vlhkosti či při vyšších teplotách je potřeba směs chránit 
vhodným způsobem před vysycháním. Směs je vhodné průběžně homogenizovat (promíchávat). 

Teplota podkladu ani okolní atmosféry nesmí být nižší než +5°C a vyšší než +30°C. 
Nanášení adhezního můstku je možné provádět štětcem, válečkem, popř. nástřikem. DENSOCRETE 444 se 
nanáší v jedné vrstvě. Do takto nanesené adhezní vrstvy je možné po cca 4-6 hodinách aplikovat reprofilační 
maltu, finalizační stěrku či nově nanášený beton. 
Adhezní můstek DENSOCRETE 444 může být převrstvován i s větším časovým odstupem, v takovém případě je 
nezbytné dbát toho, aby nedošlo k zaprášení povrchu. Pokud ke kontaminaci (zaprášení) povrchu došlo či mohlo 
dojít, doporučuje se povrch adhezního můstku opláchnout tlakovou vodou. 

6. Vydatnost 
Vydatnost (měrná spotřeba) adhezního můstku činí v závislosti na drsnosti a savosti podkladu 0,15 ÷ 0,25 kg/m2. 
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7. Balení a skladování 
DENSOCRETE 444 je balen do PE věder o obsahu 10 kg. Při dopravě a skladování musí být účinně chráněn 
před mrazem. V neporušených původních obalech činí doba skladovatelnosti 36 měsíců. 

8. Ochrana zdraví při práci 
Práce s jednosložkovým adhezním můstkem DENSOCRETE 444 nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opat-
ření. Při práci je nutno dodržovat BOZ platné pro práce s dispersními nátěrovými hmotami. Je především nutno 
vhodnými prostředky osobní ochrany zamezit kontaminaci sliznic a kůže. Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit. Při 
náhodném požití je nutno vyvolat zvracení a vyhledat lékaře. Kompozice je nejedovatá, nicméně je nepoživatelná. 
Při ukončení či přerušení práce je nutno potřísněnou pokožku okamžitě omýt vodou a mýdlem a posléze ji ošetřit 
vhodným regeneračním krémem. Veškeré nářadí je nutno ihned po ukončení práce dokonale umýt vodou. 
Vydaný bezpečnostní list odpovídá požadavkům EC-Regulation 1907/2006, článek 31. 
V zemích, ve kterých je platné nařízení REACH (čl. 33.1): Nařízení Evropské unie o chemických látkách a jejich 
bezpečném používání (REACH: EC 1907/2006), musí být profesionálním uživatelům a distributorům následující 
informace poskytnuta automaticky a bez vyžádání:  
Tento výrobek je předmětem nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, které by mohly být 
uvolněny z výrobku za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití. Z tohoto důvodu nejsou žádné 
požadavky na registraci látek ve výrobcích, spadající pod článek 7.1. 
Na základě našich současných znalostí, tento výrobek neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy), 
z kandidátní listiny zveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentracích nad 0,1% (w/w). 

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

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 
doporučení firmy BETOSAN s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné 
informace, 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 majet-
ková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a 
dodacím podmínkám". Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrob-
ku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.betosan.cz. 
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11. CE značení 

 
1301 
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2-50/072013 

EN 1504-3:2005 

DENSOCRETE 444 
Adhezní můstek 

Pevnost v tlaku NPD 

Obsah chloridových iontů ≤ 0,05 % 

Soudržnost ≥ 2,0 MPa 

Odolnost proti karbonataci NPD 

Tepelná slučitelnost – zmrazování a tání NPD 

Modul pružnosti NPD 

Kapilární absorpce NPD 

Nebezpečné látky splňuje 5.4 

Reakce na oheň třída A1 
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