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WAFIX 
Špeciálny papier na výrobu vymývaného betónu  
 
 
Vlastnosti: 
 

WAFIX zaručuje rovnomernú hĺbku vymývania 
vďaka precíznej strojovo nanášanej vrstve. 
Zacelená impregnácia rubovej strany zamedzuje 
predčasnému vysychaniu lícneho betónu. WAFIX 
leží úplne rovinne a je vhodný pre všetky typy 
strojov a zvláštne vyhotovenia. 
 
 
Hlavná oblasť použitia: 
 

Fixná hmota pre všetky panelové lisy. 
Pre hermetické lisy sa uvádza zvlášť.  
 
 
Odporúčané typy pre jednotlivé zrnitosti: 

WB-Papier  SE – efekt pieskovania  
WB-Papier     5 – zrnitosť   0/  4 mm 
WB-Papier   10 – zrnitosť   2/  5 mm 
WB-Papier   15 – zrnitosť   4/  8 mm 
WB-Papier   20 – zrnitosť <8/16 mm 
WB-Papier   30 – zrnitosť   8/16 mm 
WB-Papier   45 – zrnitosť >8/16 mm 
WB-Papier   60 – zrnitosť 16/32 mm 
WB-Papier 120 – zrnitosť 40/60 mm 
 
 
Štandardné rozmery: 

formáty:  30 x 30, 50 x 25, 50 x 50, 50 x 75,  
40 x 20, 40 x 40, 40 x 60, 40 x 80 cm 

nadrozmery:  pozdĺžne do max. 5 mm,  
priečne do max. 2 mm 

podrozmery: pozdĺžne i priečne do max. 5 mm 
obsah kartónu: 250 m2 
Obsah sa vypočítava podľa plného rozmeru. 
Zvláštne rozmery treba dopytovať. 
 
 
WAFIX v kotúčoch: 

rozmery:  0,50 x 100 m 1,20 x 100 m 
0,60 x 100 m 1,50 x 100 m 
0,75 x 100 m 1,60 x 100 m 
1,00 x 100 m 

výnimky:  typy WB-Papier SE a WB-Papier 5 sa 
dodávajú iba so šírkou 1 m.  
 

 

Spracovanie: 
 

Pri spracovávaní sa WAFIX do formy uloží 
vrstvenou stranou smerom nahor. Lícny betón sa 
naplní, rovnomerne rozloží a krátko utrasie. Potom 
sa naplní rubový betón. Po zlisovaní sa panel 
postaví na hranu alebo uloží naplocho. 
 
Papier WAFIX sa približne po 24 hodinách strhne 
a betónová plocha s oneskoreným tvrdnutím sa 
okamžite vymyje. Dôležité je vymytie lícneho 
betónu až na podklad, aby sa na paneli 
z vymývaného betónu nevytvorilo cementové 
zakalenie.  
 
Pri lisovaní s predvibráciou lícneho betónu a pri 
výrobe na vibračných kozách sa lícny betón pred 
naliatím rubového betónu krátko utrasie, aby sa 
betón rovnomerne zhutnil. Doby utriasania majú 
byť čo najkratšie, aby sa zabránilo tomu, že sa 
spomaľovač tuhnutia obalí a zrno pri vymývaní 
vypadne.  
 
Aby sa pri krátkych časoch utriasania dosiahlo 
bezchybné zhutnenie, vyvinuli sme plastifikátor na 
báze plastu. Použitím tohto plastifikátora 
s názvom MISCH-O-POR sa dosiahne veľké 
zhutnenie pri krátkom čase utriasania, okrem toho 
sa podporí ľahké vymývanie lícnej vrstvy, pretože 
pridaním plastifikátora MISCH-O-POR zostane 
vlhkosť v lícnej vrstve z väčšej časti zachovaná. 
 
 
Použitie papiera WAFIX pre zrnitosť 40-60 mm: 

Na dosiahnutie dobrej pohľadovej plochy 
vymývaného betónu sa odporúča postupovať 
nasledovne: 

1.  Papier WAFIX rozprestrieme na suchý spodok 
formy a pokiaľ potrebujeme väčšiu šírku, tak 
s prekrytím 5 cm. Na túto podložku sa 
naskrutkuje rám formy. Pri forme v celku sa 
papier do formy prireže na požadovaný 
rozmer.  

2.  Potom sa do formy lopatou naplní kamenivo 
požadovanej zrnitosti. 



                
 
 
 
  

Práva kupujúceho ohľadom kvality našich materiálov sa riadia podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek 
nad rámec tu uvedeného použitia je Vám k dispozícii naša technická poradenská služba. Údaje o použití sú záväzné až keď sú právne 
záväzne písomne potvrdené. Tento popis výrobku nezbavuje používateľa jeho povinnosti starostlivo konať. Pri pochybnostiach je 
potrebné zhotoviť vzorové plochy. Vydaním nového znenia tohto prospektu stráca starý prospekt svoju platnosť. 03/03 DK
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3.  Následným utrasením sa kamenivo poukladá 

na svoju plochú stranu. Po utrasení má na 
papieri ležať naplocho a tesne vedľa seba iba 
jedna vrstva kameniva. Prípadne treba rukou 
urobiť menšie korektúry.  

4.  Kamenivo teraz asi do polovice jeho výšky 
zalejeme cementovou kašou. Táto zalievacia 
hmota musí byť veľmi tekutá, pretože suché, 
väčšinou pórovité kamenivo prijíma veľa vody. 
Nemala by sa ani naplniť na vyššiu úroveň, 
pretože potom pri následkom krátkom utrasení 
vibráciami (cca 5 s) vzduch iba nedostatočne 
unikne. Pri úplnom vypudení vzduchu nebudú 
v lícnej vrstve jamky a póry.  

5.  Najlepšie je, keď sa rubová zálievková hmota 
zhotoví z piesku 0 – 0,5 mm a cementu so 
zmiešavacím pomerom 1 : 1,5 až 1 : 2.  
Dôležité je, aby sa do tejto rubovej zálievkovej 
hmoty na zlepšenie zhutnenia pridali 2 – 4 ml 
plastifikátora MISCH-O-POR na kg cementu 
a aby sa pri čo najkratšom utriasaní dosiahlo 
rýchle vypudenie vzduchu. To je veľmi 
dôležité, pretože príliš dlhým utriasaním dôjde 
k nerovnomerne hlbokému vniknutiu už 
čiastočne rozpusteného spomaľovača 
tuhnutia.  

6.  Keď po prvom utrasení unikne vzduch, môže 
sa naliať zvyšok kaše asi po úroveň celej 
výšky kameniva a potom sa bežným 
spôsobom naliatím jadrového betónu, 
uložením výstuže a izolácie dokončí 
zhotovenie celého prvku. 

 

Uvedené odporúčania sú iba orientačné. 
Bezpodmienečne treba urobiť niekoľko pokusov 
na zistenie správneho typu papiera, pretože 
výroba vymývaného betónu nezávisí len od 
papiera, ale v prevažnej miere od typu cementu, 
vonkajšej teploty, hodnoty pomeru voda/cement 
a vzdušnej vlhkosti. 
 
 
Upozornenie:  

WAFIX skladujeme na suchom mieste. 
 
 
Poradenstvo poskytuje: 

naše oddelenie aplikačných techník 
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