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VLASTNOSTI VÝROBKU ■  Dvojzložková lepiaca a opravná malta na báze epoxidovej živice,  
■ vysoká lepivá sila, súdržná vrstva, možnosť spracovania pri prácach nad hlavou,  
■ vodonepriepustná, malá miera zmrašťovania, 
■ odolná proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL) podľa DIN/STN EN 13687-1 
■ odolná proti zaťaženiu búrkovým dažďom podľa DIN/STN EN 13687-2, 
■ odolná proti zmenám teploty (50 cyklov, - 25 °C až + 55 °C), 
■ dobrá mechanická stabilita,  
■ neobsahuje rozpúšťadlá, 
■ certifikovaná ako výrobok na ochranu povrchu podľa DIN/STN EN 1504-2, 
■  certifikovaná ako „Lepidlo na stavebné účely“ podľa DIN/STN EN 1504-4. 

OBLASTI POUŽITIA  ■  Lepidlo na stavebné účely podľa DIN/STN EN 1504-4 pre oblasť použitia konštrukčné spevnenie  - 

lepená malta alebo betón pre princíp 4, metóda 4, 
■ na zlepenie betónových konštrukčných prvkov, ako aj konštrukčných prvkov z prírodného 

kameňa, vláknocementových a keramických prvkov, 
■ na zlepenie ocele, železa, liatiny, PVC (mechanicky zdrsnite povrch!), drevených konštrukčných prvkov,  
■ ako opravná malta na vystierkovanie vylomených častí betónu a nerovností v betóne, 
■ na vyplnenie dutých miest a vyrovnanie betónových plôch, 
■ na opravy a výplň škár.  

POKYNY KU SPRACOVANIU Príprava podkladu: Podklad musí byť čistý, drsný a suchý, pevný, únosný a bez uvoľnených častí. 

Treba odstrániť prach, olej a iné súčasti, ktoré by mali separačný účinok. 

 
Kontrola podkladu: Pred každým lepením maltou MC-BetoSolid SX skontrolujte podklad. Hodnota 

pevnosti v ťahu pripraveného podkladu musí zodpovedať minimálne hodnote 1,5 N/mm2. Obsah vlhkosti 

povrchov musí byť menej ako 4 %. 

 
Miešanie: Kmeňovú zložku a tvrdidlo lepiacej malty MC- BetoSolid SX starostlivo zmiešajte pomocou 

miešadla s pomalým pohonom (cca. 300-400 U/min) v stanovenom pomere miešania. Na premiešanie 

použite kotvové miešadlo. Dbajte o to, aby zložka B vytiekla bez zvyšku, a aby sa aj v okrajových častiach 

miešacej nádoby zložky dokonale zmiešali. Zmes premiestnite do čistej nádoby a premiešajte ešte raz. 

 
Spracovanie: MC-BetoSolid SX nastierajte lyžicou na oba konštrukčné prvky, ktoré majú byť zlepené. 

Na jeden prvok maltu naneste v tenkej vrstve a  na ten druhý v hrubej vrstve. Použite dištančné prvky.  

 
Čistenie: Pri každom prerušení práce treba ihneď očistiť všetky pracovné nástroje čistiacim prostriedkom 

s obsahom rozpúšťadla, napr. MC-Verdünnung EP. 

 
Upozornenie: Spotreba, doba spracovania a všetky technické vlastnosti sú viazané na teplotu a na   

danosti objektu. Pri nízkej teplote treba počítať s omeškanou reakciou, t. j. doba spracovania a tvrdnutia 

sa primerane predĺžia  vo vzťahu k normovej klíme. Pri vysokej teplote sa urýchli reakcia vytvrdzovania, 

pričom sa uvedené časy primerane skrátia. 

Chemické zaťaženie a účinok svetla môžu spôsobiť zmenu farby, čo spravidla nemá negatívny vplyv 

upotrebiteľnosť. Na chemicky a mechanicky namáhaných plochách sa prejaví opotrebovanie 

podmienené používaním. 

MC-BetoSolid SX 
(predtým SX 481 E) 

Lepiaca malta na konštrukčné lepenie 
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TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

Veličina Jednotka Hodnota Poznámky 

Hustota g/cm³ 1,6 zmes 

Pomer miešania hmotn. diely 100 : 9,1 kmeňová zložka : tvrdidlová zložka 

Pevnosť v ťahu pri ohybe 

24 h 

N/mm²  
25 

 

7 d  30  

E-modul (dynamicky) N/mm² 5.200 po 28 dňoch 

Teplota skleného prechodu °C 53,9 DIN/STN EN 12614 

adhézna pevnosť v šmyku (betón) 

7 d 

N/mm²  
cca. 5,5 

 

Adhézna pevnosť v ťahu   

7 d 

N/mm²  
> 2,5 

DIN/STN EN ISO 1542 

Doba spracovateľnosti minúty cca. - 45 pri 20°C 

Podmienky spracovania °C ≥ 8 ≤ 35 teplota vzduchu, podkladu a materiálu 

Vlhkosť podkladu  ≤ 4 minerálny povrch bez pórovej vody 

Pevnosť v šmyku N/mm² cca. 16 EN 12615 

Pochôdzna po hodiny cca. - 6  

Maximálne zrno mm 0,5  

Odolnosť proti mrazu a chemickým 
rozmrazovacím prostriedkom (CHRL) 

 áno podľa DIN/STN EN 13687-1 

Celkové zmraštenie % 0,03 DIN/STN EN 12617-3 

Spotreba kg/m² cca. - 1,6 hrúbka vrstvy v mm 

Pevnosť v tlaku 

24 h 

N/mm²  
40 

 

7 d  45 konečná hodnota 

Hrúbka vrstvy  mm  
≥ 5 

 
v jednej vrstve 

  ≤ 30 v jednej vrstve 

Všetky technické údaje predstavujú laboratórne hodnoty a boli stanovené pri teplote 21°C ±2°C relatívnej 
vlhkosti vzduchu 50%. 

 

Nakladanie s obalovým odpadom  Obsah z jednorazových obalov odstráňte bez zvyšku. Dodržiavajte naše pokyny uvedené v informačnom  

liste  "Spätné prevzatie bez zvyšku vyprázdnených prepravných a predajných obalov". Radi Vám ho zašleme na 

požiadanie. 
 

Dozorovanie kvality výrobcom DIN/STN EN ISO 9001 

Dodávka 2,5 kg vedro; 1 paleta (54 vedro à 2,5 kg) 

5 kg vedro; 1 paleta (54 vedro à 5 kg) 

10 kg vedro; 1 paleta (33 vedro à 10 kg) 

zložka A a B v zosúladenom pomere miešania 

Farba betónová šedá 
 

Bezpečnostné upozornenia 

Neprehliadnite, prosím, upozornenia týkajúce sa nebezpečenstiev a dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na etiketách a v kartách 
bezpečnostných údajov. 

 

Poznámka: Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Treba ich prispôsobiť príslušným stavebným 

objektom, spôsobu použitia a špecifickým miestnym účinkom zaťaženia. Danosti objektu, ktoré sa odlišujú od štandardného použitia, musí vopred preveriť projektant a vyžadujú 

individuálne schválenie. Technické poradenstvo poskytované odbornými poradcami MC nenahrádza projekčné spracovanie dokumentácie stavby. Za predpokladu uvedených 

skutočností ručíme za správnosť týchto údajov v rámci našich Obchodných a dodacích podmienok. Odporúčania našich pracovníkov, ktoré sa nezhodujú s údajmi uvedenými v našich 

technických listoch, sú pre nás záväzné len po ich písomnom potvrdení. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá. Údaje uvedené v tomto 

technickom liste sú platné pre výrobok, ktorý bol dodaný krajinskou spoločnosťou uvedenou v päte dokumentu.  Upozorňujeme na to, že údaje v iných krajinách sa môžu od nich 

odlišovať. Rešpektujte príslušné technické listy k výrobkom platné v zahraničí. Vždy platí najnovší Technický list, venujte pozornosť dátumu vydania, ktorý je uvedený v päte 

dokumentu. Všetky predchádzajúce vydania sú neplatné a už sa nesmú používať. Najnovšie znenie poskytneme na požiadanie alebo ho možno stiahnuť z internetu. [2021001727] 
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