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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 
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WALEX 
výrobok č. 406601 

Povrchový spomaľovač na vymývaný betón  
v negatívnom výrobnom postupe   
 
 
 
Vlastnosti: 
 

WALEX je ľahko riediteľný vodou a schne podľa 
teploty v miestnosti po 1/2 až 1 hodine. 
WALEX umožňuje ľahké vymývanie povrchu 
betónu po 24 až 48 hodinách.  
 
 
Oblasti použitia: 
 

Ľahko sa nanáša na drevené, oceľové a plastové 
debnenia i papier. Povrch betónu sa ľahko vymýva 
po 24 až 48 hodinách. 
 
1.  Prvky z vymývaného betónu so zrnitosťou  

4 – 8 mm: 1 diel WALEXu a 1 diel vody dobre 
zmiešame a rovnomerne nanesieme. 

 
2.  Prvky z vymývaného betónu so zrnitosťou  

8 – 16 mm: 2 diely WALEXu a 1 diel vody 
dobre zmiešame a rovnomerne nanesieme. 

 
3.  Prvky z vymývaného betónu so zrnitosťou  

16 – 32 mm: Nezriedený WALEX rovnomerne 
naniesieme kefou na stropy, štetcom alebo 
valčekom z jahňacej srsti.  

 
 
Technické údaje: 
 

farba:  béžová 
konzistencia: kvapalina 
spotreba: cca 150 – 200 g/m3  
skladovanie:  chránene pred mrazom,  

v uzavretej nádobe, 
6 mesiacov 

dodávané balenia: 30 kg nádoba 
15 kg nádoba 

 

 

Spracovanie: 

WALEX nanášame na suchú čistú formu štetcom 
alebo valčekom z jahňacej srsti. Pred naliatím 
zmesi musí byť WALEX suchý. Lícna zmes sa vo 
forme nesmie príliš silno posúvať ani natriasať, 
aby sa dosiahlo rovnomerné vymývanie. Preto by 
utriasanie lícnej zmesi nemalo trvať dlhšie ako 
4 až 6 sekúnd. 
 
 
Osobitné upozornenie: 

Pred použitím dobre premiešame. 
 
 
Poznámka: 

Naše odporúčania sú iba orientačné. 
Bezpodmienečne treba urobiť vlastné pokusy na 
zistenie správnej aplikácie, pretože výroba 
vymývaného betónu nezávisí iba od našich 
produktov, ale v prevažnej miere od typu cementu, 
vonkajšej teploty, hodnoty pomeru voda/cement 
a vzdušnej vlhkosti. 
 
 
Poradenstvo poskytuje: 

naše oddelenie aplikačných techník 
 

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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