
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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SUPERCAST SWX
Jednosložková PU  těsnící pasta do pracovních spár
1. Charakteristika výrobku
SUPERCAST SWX je jednosložková těsnící pasta do pracovních spár, určená pro spolehlivé a trvalé utěsnění
spár v nepřístupných místech a/nebo komplikovaných detailech. Ve styku s vodou se vyvíjí pozitivní tlak proti
stěnám betonové spáry a brání se tak průsaku vody.
 jednoduchá a rychlá aplikace
 možnost pokládky na vlhký podklad
 vynikající přilnavost
 chemicky neutrální
 odolná vůči bezrozpouštědlovému separačním olejům

2. Použití
SUPERCAST SWX je jednosložková elastomerní pasta na bázi PU pryskyřic bobtnající ve styku s vodou. Díky
svým hydrofilním vlastnostem vykazuje během opakovaných cyklů vlhko /sucho stále konzistentní bobtnavost.
V čerstvém betonu je bobtnání minimální a k hlavnímu objemovému bobtnání dochází až po počátečním zatuhnu-
tí betonu.
Mimořádně se osvědčuje při těsnění prefabrikovaných segmentů, spár v prefabrikovaných krytech štol, kabelo-
vých kanálů, potrubí, dále mezi hrubými povrchy, např. mezi stěnami a vodorovnými betonovými deskami, při
těsnění průchodů betonovými konstrukcemi. V neposlední řadě lze SUPERCAST SWX použít pro utěsnění kon-
strukce kolem běžných pryžových a plastových dilatačních pásů ještě před nalitím betonu
Na tmel je možné klást další vrstvy po velice krátké době. Při havarijních opravách je možné ruční kladení betonu
již po 2 hodinách, kladení betonu ve velkém rozsahu po 8 hodinách.

3. Fyzikální a mechanické parametry

Barva šedá
Ztráta lepivosti při 20 °C a RV 50% cca po 1 hodině
Tvrdost Shore „A“ 30
Rychlost tuhnutí při 20 °C a RV 50% 3 mm za 24 hod
Nabývání objemu při kontaktu s vodou při 20 °C 200%

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
Podklad: Povrch podkladu musí být pevný a soudržný. Z povrchu musí být odstraněny veškeré volné částice,
mastnota a nečistoty. Může být matně vlhký, ne však mokrý.
Nanášení: Materiál je připraven přímo k nanášení. Tmel se vytlačuje na podklad z kartuše či Al sáčku v souvislé
pásce (vrstvě) o průměru alespoň minimálně 15 mm.
Po nanesení nesmí materiál přijít do kontaktu s vodou nejméně 30 minut. (Během vytvrzování musí být materiál
SUPERCAST SWX chráněn před silným deštěm, jinak by mohlo dojít k předčasné expanzi).
Po 2 hodinách lze v případě nutnosti materiál převrstvit ruční betonáží, při velkoobjemové betonáži se doporučuje
vyčkat 8 hodin.
Nanesený tmel je nutné překrýt minimálně 70 mm silnou vrstvou betonu, která dokáže absorbovat tlak vyvolaný
bobtnáním. Materiál SUPERCAST SWX vytváří s betonem pevnou vazbu.

6. Vydatnost
Jedno balení kartuše SUPERCAST SWX o objemu 310 ml vystačí při průměru vytlačované vrstvy 16 mm cca na
1,5 metru.

7. Balení a skladování
SUPERCAST SWX se dodává v PE kartuších o objemu 310 ml a hliníkových sáčcích o objemu 600 ml. Sklado-
vat na suchém a chladném místě při teplotě +5 až +25 °C.
Doba skladovatelnosti v neporušených obalech činí minimálně 6 měsíců.

8. Ochrana zdraví při práci
Práce s materiálem SUPERCAST SWX nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Při práci je třeba
nosit vhodný ochranný oděv, rukavice a prostředky ochrany zraku / obličeje. S tmelem se smí pracovat jenom
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v dobře větraných prostorách. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím mýdla a vody. V případě úrazu, nebo necítíte-li se
dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
SUPERCAST SWX je hořlavina III. třídy. Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.
Podrobnější informace týkající se hygieny a bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny
v bezpečnostním listu.
Vydaný bezpečnostní list odpovídá požadavkům EC-Regulation 1907/2006, článek 31.  Neboť výrobek splňuje
kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný je nutné BL poskytnout příjemci nebo dopravci.
V zemích, ve kterých je platné nařízení REACH (čl. 33.1): Nařízení Evropské unii 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 mohli 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 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. Aplikátor musí přezkoušet výrob-
ky, 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 dodacím podmínkám".
Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dal-
šími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.betosan.cz.
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