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Nagy kezdő-, közepes végszilárdságú prémium cement, kifejezetten
ajánlott téli viszonyok közötti bedolgozásra, teherviselő szerkezetek
kialakítására.
Ezt a kiemelten magas minőségű cementtípust nagy szilárdságú
betonok készítéséhez, járdák, lépcsők, oszlopok, vakolatok, beton
aljzatok javításához ajánljuk. Mérsékelt hőfejlődése, alacsony repe-
dési hajlama teszi a szép világosszürke látszóbeton felületek alap-
anyagává.
Gondos utókezelést igényel.

PRÉMIUM CEMENT
KIRÁLYEGYHÁZÁRÓL

SZÜRKE RAPID
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KEDVES BETONOZÓ!

A kiadvány, amelyet a kezében tart, hasznos segítséget, praktikákat
és általános receptúrát nyújt a háztáji betonozáshoz.
A Királyegyházi Cementgyár három zsákos terméke, az általános
felhasználásra szánt CLASSIC, a több, előnyös terméktulajdonságot
egyesítő, mérsékelten szulfátálló PIROS RAPID, továbbá a prémium
SZÜRKE RAPID átfogó megoldást kínálnak szinte minden, a lakás-
unk, házunk táján megjelenő építőipari kihívásra. Lehet szó lakó-
ingatlanok alapjainak készítéséről, gazdasági jellegű épületről, vagy
felújításra szoruló építményekről, műtárgyakról.
A termékek biztonságos felhasználásához minden információt
megtalál a következő oldalakon.
Egészségének védelme, és az építkezésen bekövetkező balesetek
elkerülése érdekében füzetünkben olyan tanácsokat is talál, ame-
lyekkel a munkavédelmi kockázatok a minimálisra csökkenthetők.
Bízunk benne, hogy kiadványunkat haszonnal forgatja majd, és
hozzájárulhatunk otthona, ingatlanai létrejöttéhez, szépüléséhez.

Balesetmentes betonozást kívánunk!

LAFARGE Cement Magyarország Kft.
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LAFARGEHOLCIM A VILÁGBAN

A LafargeHolcim 90 országban van jelen, kiemelkedő a cement, az
adalékanyagok és a beton gyártásában, így világvezető az
építőanyag iparban. Világszerte 115.000 munkavállalót
foglalkoztat, együttes nettó forgalma pedig 33 milliárd CHF (27
milliárd EUR) volt 2014-ben. 
Tevékenysége példaértékű a kutatás és fejlesztés területén: az
otthoni munkálatoktól a legnagyobb és legkomplexebb
építkezésekig minden téren egyedi termékekkel, innovatív
szolgáltatásokkal és átfogó építőipari megoldásokkal szolgál. 
Elkötelezett az iránt, hogy fenntartható megoldásokkal segítse a
jobb épületek, infrastruktúrák létrehozását, és hozzájáruljon a
magasabb életminőséghez, megfelelve az urbanizációs
kihívásoknak.
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A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. Királyegyházi Cementgyára
2011-ben történt megnyitása óta mára Magyarország
meghatározó építőanyag-üzemévé vált. A Pécstől 25 kilométerre
található, 130 főt foglalkoztató cementgyár Európa egyik legmo-
dernebb építőanyag-üzeme, amelynek különleges épületegyüttesét
a szakmai szervezetek Építőipari Nívódíjjal is elismerték.
A Királyegyházi Cementgyár termékei mellett különös figyelmet
fordít közvetlen környezetére és keresi a lehetőségeket a helyi
közösségekkel való közös értékteremtésre. Ez irányba tett
erőfeszítéseit 2013-ban Társadalmi Felelősségvállalás Díjjal ismerték
el.
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A CEMENT EREDETE, KÉSZÍTÉSE

A cementről
A cement használata a római korig nyúlik vissza. A rómaiak építke-
zéseiken kőzúzalék és égetett mész keverékét használták. Mester-
séges úton először a 19. századi Angliában állítottak elő cementet,
mész és agyagtartalmú kőzetek összekeverése és kiégetése útján,
a mai értelemben vett cement alkalmazását is ekkortól, az 1800-
as évektől számítjuk. Joseph Monier 1876-ban Franciaországban
készíti el azt a dróthálóval erősített cement alapú virágcserepet,
melyet a szakma az első vasbeton terméknek tekint.
Cementet használnak egyebek mellett előre gyártott termékek,
mint villanykandeláberek, virágládák, térkövek, vagy a különböző
falazó-, burkoló-, csatorna-, tetőszerkezeti elemek előállításánál, il-
letve különböző tározók, épületek, felépítmények készítésénél. A
cement nagy szerepet játszik még hidak, autópályák, autóutak, au-
tóbuszöblök, alagutak, metróvonalak építésénél is.
A cementgyártás fő alapanyagát, a különböző méretűre őrölt mész-
követ agyaggal összekeverik, majd később olyan anyagokat adnak
hozzá, mint a homok, vagy a vas-oxid. A kemencében uralkodó
1400-1450 °C anyaghőmérséklet hatására jön létre a cement gyár-
tásközi terméke, a klinker, amely apró golyók formájában kerül a
cementmalmokba. Itt cementtípustól függően, különböző további
adalékanyagok, mint a gipsz hozzáadásával nyeri el a cement vég-
leges formáját, és így kerül zsákolásra, vagy cementsilóba. 
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A Királyegyházi Cementgyár a közeli bükkösdi mészkő-
bányájából szállítja a cementgyártáshoz szükséges alap-
anyagot. A helyi adottságoknak köszönhetően a
LAFARGE zsákos termékek – a CLASSIC, a PIROS RAPID
és a SZÜRKE RAPID – világos színű, úgynevezett „szőke
cementek”, amelyek így alkalmasak többek között de-
koratív látszó felületek kialakítására is.
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Mélyépítés: 
szennyvíztározó, akna, alap (lemez-
alap, sávalap, vasalt, vasalatlan alap)2

3

1

Felmenő szerkezetek: 
tartószerkezetek (pillér, födém, áthidaló, ge-
renda), falazat (pengefal), kiegészítő elemek
(párkány), látvány betonfal, járda, teraszaljzat

1

BETON ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
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Speciális szerkezetek:
kerti tó, szobor, itató, kútkáva
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KIVITLEZÉSI TANÁCSOK 
BETONOZÁSHOZ

A betonozás lépései
Számítás: hány köbméter betonra van szüksége? 
Mérje fel, hány négyzetméter területet kell betonoznia! Ezt az ered-
ményt szorozza meg a szükséges vastagság milliméterben mért ösz-
szegével, majd ossza el 1000-rel. Így megkapja a szükséges
betonmennyiséget. Mindig nagyobb közelítő mennyiséggel számol-
jon! A tömörítés és a talaj egyenetlensége miatt ezt az értéket nö-
velni kell a körülmények figyelembevételével. Ha bizonytalan a mért
és számított érték pontosságában, kérje építőiparban jártas szak-
ember tanácsát!

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Keresse fel a legközelebbi királyegyházi cementet árusító telephe-
lyet, építőanyagkereskedést, ahol a betonozáshoz szükséges alap-
anyagokat is megvásárolhatja.
Készítse elő a szükséges eszközöket: betonkeverő talicska, vödör,
gereblye, lapát(ok), ékek, karók, vízmérték, mérőszalag, zollstock,
kőműveskanál, burkolókanál, szintező zsinór, lehúzó léc, fa simító,
fém simító/végső simító, takarófólia!
A talaj, illetve a szükséges munkafelület előkészítése: ásás, talaj-
rendezés, adott esetben homok-, illetve kavicságy készítése.
Zsaluzat kiépítése.
Szükség esetén a szerkezet megerősítése, vasalat szerelése.
Számítás ellenőrzése, felmérés.
A beton megkeverése, bedolgozása.
A beton tömörítése, elsimítása.
Beton vizes utókezelése: a munkálatok után 7-14 napig óvni kell a
betont a túl korai kiszáradástól, terheléstől. Zárja el, takarja le a
friss betont fóliával! (A téli betonozáshoz kérje szakember taná-
csát!) Hosszabb ideig pihentesse a zsaluzatban! Naponta többször
locsolja a betont, amíg a teljes szilárdságot eléri! Ha a beton meleg,
napfény vagy szél miatt túl gyorsan kiszárad, jelentősen csökken a
szerkezet szilárdsága, megrepedezhet!
Körülbelül 1-2 hét után eltávolítható a zsaluzat és a letakarás meg-
könnyítését szolgáló fakeret.

PÉLDA
Ha egy 30 négyzetméter alapterületű, 125 mm vastagságú ko-
csifeljárót betonoz, 30X125:1000=3,75 köbméter beton szük-
séges. Közelítő értékben 3,8 köbméter betonról van szó. A
példában szereplő eset alapján a talaj és a zsaluzat, valamint a
tömörítés miatt fellépő eltérések miatt plusz 5% rátartást szá-
molunk. 3,8X1,05=3,99, azaz 4 köbméter beton felhasználá-
sával számoljon! 
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FIGYELEM!
A vödör minden esetben 10 liternyi egységet jelöl.

Általános beton receptúra
A Királyegyházi Cementgyár CLASSIC, PIROS RAPID és
SZÜRKE RAPID cementjeiből ideális betonkeveréket készíthe-
tünk, a zsákok hátulján is megtalálható receptúra szerint.
Ehhez a 25 kg-os kiszerelésű cement, 4 vödörnyi homok, 5
vödörnyi kavics és 10-15 liter víz szükséges. A kimért alap-
anyagok összekeverése után 75-80 liter betonkeveréket ka-
punk, amely a szilárdulás során további gondos utókezelést
(nedvesen tartást) igényel.
Amennyiben habarcsot szeretnénk előállítani, a receptúra kis
mértékben eltér. A 25 kg-os zsák cementhez 5 vödörnyi ho-
mokot és 10-15 liter (SZÜRKE RAPID cement alkalmazása ese-
tén 9-11 liter) vizet adagolunk, kavics használata nélkül, így
50-55 liter habarcsot tudunk előállítani. 

11
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BETONOZÁSI TANÁCSOK

Az időjárás viszontagságai
A betonozási munkálatok során figyelembe kell vennünk az időjá-
rási körülményeket és annak megfelelően kell eljárnunk. A téli és
nyári szélsőséges időjárás során lehetőleg ne tervezzünk betonozási
munkálatokat, hiszen a beton kötését, illetve szilárdulás utáni mi-
nőségét már a tartósan 10 °C alatti, vagy 25 °C feletti hőmérséklet
is negatívan befolyásolhatja. 5 °C alatt a kötés jelentősen lelassul
vagy megáll.
Eső vagy nagy hideg esetén a készülő betonfelület akár szilárdulás
közben is tönkremehet, függetlenül a kötésgyorsító adalékszerek
használatától. A téli időszakban ajánlott a keverővíz melegítése, il-
letve a cementtartalom növelése. Ennek módjáról kérdezze szak-
ember véleményét!
Nagy forróságban a beton gyorsabb kiszáradása miatt a bedolgoz-
hatóság is csökken, így szintén minőségromlás következhet be.
Fontos, hogy ilyen esetben a víz pótlását már a munkálatok befe-
jezése előtt kezdjük meg, szigorúan a becsült elvesztett mennyisé-
get pótoljuk csak! Nyári melegben a keverővíz hűtése, valamint az
alapanyagok, kész felületek árnyékolása is ajánlott.

TIPP: Gondoljuk át előre, mit kezdünk a megmaradó,
már feleslegessé vált betonnal! Kisebb-nagyobb háztáji
javítást is végezhetünk vele, de kreatívabb betoneleme-
ket is készíthetünk. Jól átgondolt, de egyszerű tervvel
virágládát, ülő alkalmatosságot, kerti grillt, házi- vagy
haszonállatoknak itatót, esetleg fedett menedéküknek
alapot is készíthetünk a maradékként is értéket képvi-
selő betonkeverékből.

12
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Az otthon kevert beton 
Ma már leginkább csak alárendelt szerkezetek, másodlagos épüle-
talapok, illetve különböző javítások készülnek otthon kevert beton-
ból. A mai betontechnológiai tudás azonban így is lehetővé teszi
kiváló teherbírású és maximális élettartamú beton elkészítését,
ugyanakkor ehhez a kimagasló minőséghez  betontechnológus
közreműködése is elengedhetetlen. 
A beton receptúrája nagyban függ a felhasználás céljától, a zsá -
k okon feltüntetett arányok a cement alapvető felhasználási mód-
jához igazodnak. 
Ne használjunk kevesebb, vagy több cementet az előírtnál, hiszen
előbbi esetben a beton szilárdsága, utóbbi esetben pedig a repe-
dezés miatt a teherbírás kerülhet veszélybe. 
A helyes arányok mellett fontos az adalékanyagok minősége is.
Csak a célnak megfelelő frakciójú (szemcseméretű) kavicsot, ho-
mokot használjunk, és ügyeljünk arra, hogy a felhasznált anyagok
ne szennyeződjenek földdel, növényi hulladékkal (levél, ág), olajjal,
esetleg gipsszel, mert nagyban romolhat az elkészült beton minő-
sége.

Az adalékanyagokon túl a helyes és időigényes keverés is megha-
tározó. Jellemzően túl rövid ideig, és ezzel együtt túlzott vízhozzá-
adással készülnek az otthoni betonkeverékek. Ez – bár segíti a jobb
bedolgozhatóságot – különösen veszélyes, hiszen rontja a 28 napos
kötőszilárdságot (1m3 betonhoz adott +10% víz 5 N/mm2-el).
A beton állagát, minőségét a felhasználástól függően külön hoz-
záadott adalékszerek is meghatározzák. Ezekről minden esetben
az adalékszerek gyártói adnak felvilágosítást, a felhasználás céljá-
nak megfelelően. Érdemes már a betonozás tervezésekor is fel-
mérni, milyen adalékszerekre lehet szükség, ez által javítva a beton
általános minőségét, és a jobb bedolgozhatóságot.

TIPP:  Fontos, hogy mindig csak annyi betont rendeljünk
vagy keverjünk meg, amennyit be tudunk dolgozni
anélkül, hogy a beton kötése vagy kiszáradása elkez-
dődne!

13
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A jó minőség egyik kulcsa a bedolgozás
A bedolgozhatóságot nagyban javíthatják azok az adalékszerek,
amelyeket jellemzően az előre kevert, mixerben szállított transz-
portbetonnál alkalmaznak. A betont elsőként tömöríteni, majd si-
mítani kell. A tömörítés során számos bedolgozási eszköz állhat
rendelkezésre, ugyanakkor ezek túlzott, nem megfelelő alkalma-
zása akár kárt is okozhat: a friss beton szétosztályozódhat durva-
szemcsés és pépes részekre. Tartószerkezetek esetén merülővibrátor
alkalmazását ajánljunk. A vibráció során a betonból jelentős meny-
nyiségű levegő távozik, javítva a szilárdságot, és kitölti a vasaltok
közötti helyet és a zsaluzatot. Fontos, hogy a frissbetont az adott
konzisztenciájú betonnak megfelelő tömörítési módszerrel dolgoz-
zuk be!

Zsaluzás
A zsaluzás minősége, tervezettsége erőteljesen befolyásolja a kész
betonépítmény szerkezetének terhelhetőségét. A gondosan kiala-
kított „öntőformának” nemcsak a bedolgozott betont, hanem
magát az intenzív bedolgozási munkálatokat is bírnia kell. Különö-
sen igaz ez a bedolgozó eszközök (pl. merülővibrátor) alkalmazá-
sánál, vagy transzportbeton betonszivattyúval zsaluzatba juttatása
esetén. Érdemes a zsaluzást szakemberre bízni, leginkább akkor,
ha teherhordó szerkezetekről, gerendákról, födémekről, vagy fa-
lakról van szó.
A zsaluzatot fontos, hogy formaleválasztó (zsaluleválsztó) olajjal ke-
zeljük. Ebben az esetben a zsalu leválasztása sokkal egyszerűbb,
könnyebb. Amennyiben „gyalulatlan deszkával“ dolgozunk, a
beton beöntése előtt nedvesítsük meg azt, annak érdekében, hogy
a beton zsaluzattal érintkező felületén ne tudja a nedvességet el-
vonni! Formaleválasztó olaj használata esetén fokozottan ügyeljünk
arra, hogy az olaj a vasalatot ne érje, ellenkező esetben a szerkezet
teherbíró képessége nagyban sérülhet!
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Vasalatok
Betonvasalatok készítése esetén mindenképp szükség van szak-
ember segítségére, aki statikailag megtervezi, illetve a munkálatok
megkezdése előtt és után ellenőrzi a vasszerkezet kialakítását. 
A vasbeton szerkezeteknél különösen fontos a vasalatok elhelyez-
kedése, és egymással való kapcsolata. Ez is nagymértékben befo-
lyásolja a végső szerkezet szilárdságát és minőségét.
A betonszerkezetbe tervezett áttöréseket, nyílásokat is jó előre je-
lezzük, megkönnyítve a statikus szakember munkáját, illetve elke-
rülendő az utólagos betonvésést, betonáttörést, melyek veszélyez-
tetik a szerkezet állékonyságát.

A szulfát korrózió elkerülése
A beton is korrodálódhat, minősége a különböző kémiai hatásokra
csökkenthet, amely jelentős roncsoló hatást fejt ki a már megszi-
lárdult betonban. Az ezzel járó káros térfogat-növekedés megelőz-
hető, ha olyan, a környezeti hatásoknak ellenálló cementet hasz-
nálunk, mint például a királyegyházi PIROS RAPID mérsékelten szul-
fátálló terméke. A beton keverésekor ne felejtsük el képlékenyítő,
folyósító adalékszerekkel csökkenteni a porozitást, más néven a hé-
zagtérfogatot, amellyel még ellenállóbbá tesszük a betont a káros
kémiai környezettel szemben! Minden esetben kérje szakember ta-
nácsát, hogy másodlagos védelem (bevonat) a beton állagmegó-
vásához szükséges-e!
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JAVÍTÁS, RENOVÁLÁS BETONNAL

Az u ́j beton épületek, építmények létrehozása mellett legalább
olyan fontos a meglévő betonelemek karbantartása. Az elmúlt 
35–40 évben, középtávra tervezett élettartamából fakadóan, kis
hangsúlyt fektettek középtávra a beton karbantartására. Többek
között ennek is köszönhető, hogy ma már elkerülhetetlen ezen ele-
mek, épületek felújítása.
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Tapadóhíd

Új aljzat

Régi javítandó aljzat

Összekötő elem

Műgyantás beragasztás

Panelból készült vasbeton épületek
A ma meglévő, közel 800 000 ezer panelos, iparosított technoló-
giával készült épület meghatározott része jócskán 20 év fölötti, így
ezek felújítása elkerülhetetlen. A legfőbb problémát ezen épü- le-
teknél az esővíz, pontosabban a helytelenül megoldott csapadék-
víz elvezetés jelenti. A javítás megkezdése előtt mindenképpen el-
lenőrizni kell az acélbetétek állapotát. Nem kielégítő minőség ese-
tén javításunk csak elfedi a valós hibákat! Emiatt feltétlenül szük-
séges a panelokon végzett javítási munkálatokhoz szakembert
igénybe venni.
A pontos munkához elengedhetetlen a sérült részek kibontása,
szükség esetén homokfúvással történő tisztítása. Mindenfélekép-
pen alkalmazzunk „tapadóhidat” az így kapott felületen: a tapa-
dóhidat ecsettel, hengerrel, vigyük fel, hogy a felület bevonata a
lehető legteljesebb legyen. Az alkalmazott tapadóhídnak megfele-
lően vagy azonnal (nedves a nedvessel technológia esetén), vagy a
tapadóhíd megkötése után kezdhetjük meg a javítóhabarcs felhor-
dását a javítani kívánt felületekre. 
￼
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Aljzatok 

Természetes, hogy a betonból készült ház körüli kültérben lévő já-
rófelületek – elsősorban az időjárás miatt – töredeznek, kopnak.
Az élettartamuk meghosszabbítása érdekében minden esetben
érde- mes karbantartani a betonból és a vasalt betonból készült alj-
zatokat. Kültéri alkalmazás esetén alakítsunk ki 2%-os lejtést a be-
tonozott felületen, így az elvezeti az esővizet, ami nem áll meg,
kevésbé szivárog be a hajszálrepedésekbe. Kültérben minden eset-
ben gondoskodni kell a beton megfelelő felületének csúszásmentes
kialakításáról (felületi érdesség kialakítása). A gondos utókezelés
megóvja a szerkezetet a nem kívánt repedések kialakulásától.

TiPP: Aljzat javítása: A betonfelület előkészítése (meg-
tisztítása, illetve a laza rétegek eltávolítása) után tapa-
dóhíd alkalmazása mellett megkezdhetjük a felső réteg
felhordását. Amennyiben a szerkezeti javítás jellege
megköveteli, akkor az újonnan felhordott javító felüle-
tet célszerű az alsó réteghez hozzákötni. Például a be-
tontfelületen, hálószerűen, pontokban kialakítani dü-
beles lefogatásokkal, melyek stabil kapcsolatot
biztosítanak a felső és az alsó rétegek között.
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A falazat és a lábazat rejtett hibái 
A falazat rejtett hibáit elárulja, hogy felületükön felpúposodik a va-
kolat, vagy ha megkocogtatjuk, enyhén bemozdul, tompa hangot
ad. A javítás csak akkor lesz eredményes, ha a hibás részen túl is
arasznyi távolságig leverjük a vakolatot. Ha a lecsupaszított fal
kiszáradt, az új vakolatot több rétegben kell felhordani. 

Homlokzati betonelemek
Számos régi, de akár újonnan épült lakóház rendelkezik homlokzati
díszítőelemmel, elég csak a kisebb térbeli plasztikák mellett az ab-
lakok köré húzott keretre gondolnunk. Az ilyen homlokzati beton -
elemek javításánál mindenképpen kérje szakember tanácsát, illetve
kész zsákos habarcsok alkalmazása célszerű!

TIPP: Ha a lábazatig lemállott a vakolat, legalulra, a lá-
bazat fölé ajánlatos „L” vasat, vagy műanyag lécet il-
leszteni. Így felhordáskor megakadályozható a
vakolóanyagnak a lábazatra csúszása, és ha már meg-
szilárdult az új rész, kihúzható alóla a léc.
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Járda, kocsifelhajtó javítása
Járda, illetve kocsifelhajtó fellazult felületi rétegek miatti javításánál
fontos, hogy első lépésként alaposan tisztítsuk meg a felfagyott,
feltöredezett felületeket és azok környékét, illetve távolítsuk el a
sérült fellazult felső réteget! A megfelelő tapadóhíd kiválasztása és
alkalmazása elengedhetetlen. A javítást alapvetően három féle
alapanyaggal végezhetjük el: kész zsákos keverékkel vagy magunk
által készített habarccsal vagy finombeton keverékkel. Amennyiben
magunk készítjük a betont, célszerű betontechnológus segítségét
kérni. Javító anyagoknál jellemzően a cement, a homok, és a víz
aránya 1:3:0.4, melynek konzisztenciáját (cement állagát) folyósító
és stabilizátor adalékszerekkel, valamint mészkőliszt és műanyag
diszperzió kiegészítő anyagok segítségével állítjuk be. Az adalék-
anyag (homok, kavics) nagy tisztaságú, szennyeződésektől mentes
kell, hogy legyen. (Az adalékanyagok szemcseméret szerint az aláb-
biaknak megfelelően vannak frakcionálva és ezeket így jelöljük: 0/4
ez a homok, ami azt jelenti, hogy a szemcseméret 0 mm-től 4 mm-
ig tart. 4/8 ez a finom kavics frakció, ami azt jelenti, hogy a szem-
cseméret 4 mm-től 8 mm-ig tart.) A keveréket minden esetben kézi
keverőgéppel kell megkeverni (600 fordulat / perc)! Műanyag disz-
perzió alkalmazása esetén célszerű a keveréket az első keverést kö-
vetően öt percig pihentetni, majd ismételten alaposan átkeverni.
Az adalékszerek és a kiegészítő anyagok egymással és a cementtel
való összeférhetőségét minden esetben próbakeveréssel ellenőrizni
kell!

Ha alapjában véve elég tömör szerkezetű és egyenletes a beton-
szerkezet, de a fagyás miatt az éleknél vagy a sarkoknál letörede-
zett, akkor csak a sérült részt kell eltávolítanunk, és friss betonnal
pótolni a hiányt – ehhez mindenféleképpen  ellenzsaluzat elkészí-
tése szükséges. A javítást a fent leírtak szerint, tapadóhíd alkalma-
zásával, a megfelelő arányú habarcs, finombeton keverékkel
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végezzük. Nagyobb sérülések esetén emeljük ki a járda melletti ta-
lajt, és ékekkel egy deszkát rögzítsünk a betonsávhoz. Ide kell be-
önteni a friss betont, majd a kötés után eltávolítani a deszkát és
visszatölteni a földet. Mindkét esetben fontos, hogy a megfelelő
kötés érdekében az eredeti felületet portalanítsuk és zsírtalanítsuk,
távolítsuk el a felső réteget!

Lépcsők 
A betonból készült lépcsők talán még nagyobb mechanikai terhe-
lésnek vannak kitéve, mint a vízszintes felületek. A sérült részek el-
távolítását, portalanítását követően tapadóhíd előzetes kialakítása
szükséges, ezt követően lehet a felületre a megfelelő állagú kevert
habarcsot felvinni. Az így kialakított kültéri felületnél különösen in-
dokolt a 2%-os lejtés kialakítása, és az időjárás viszontagságainak
ellenálló, a betonszerkezetet védő burkolat elhelyezése. Kérje szak-
ember tanácsát!

Mellvéd falak, attikák, kerítések
A leginkább időjárásnak kitett szerkezetek a különböző mellvédek,
attikák, kerítéselemek. A könnyen szem elé kerülő hibák egysze-
rűen orvosolhatóak. Íves, egyedi felületképzésű oldalakhoz érdemes
formát, vagy lehúzósablont készíteni. Ezzel meg tudjuk őrizni az
egységességet. Teherhordó felületek találkozásánál ne feledkez-
zünk meg a dilatációs hézagok szakszerű kialakításáról, kialakítások
megtartásáról, és azok kitöltéséről, illetve az illeszkedő részek moz-
gásának biztosításáról sem!
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A munka megkezdése előtt!
munkavédelmi eszközök alkalmazása

A betonozás, bármennyire is közismert tevékenységről van szó, rejt
kockázatokat. A belélegzett, vagy szembe került cementpor, a fe-
detlen bőrre kerülő beton, habarcs, vagy a munkálatok során nem
megfelelően, vagy egyáltalán nem alkalmazott munkavédelmi esz-
közök akár súlyos egészségkárosító következménnyel is bírhatnak.
Továbbá balesetveszélyes helyzetet is előidézhetnek.
Éppen ezért ma már minden építési területen kötelező a munka-
védelmi ruházat, amely nem a munkánk akadályozását szolgálja,
hanem testi épségünk védelmét biztosítja.

A betonozáshoz elengedhetetlen 
munkavédelmi felszerelések

• Védőkesztyű – nitrilbe mártott, belül bőrbarát pamuttal bevont 
(káros anyagokkal való érintkezés ellen) 

• Védőcipő, – csizma (elcsúszás ellen, kiálló szögek okozta 
sérülések vagy áramütés ellen)

• Védőszemüveg (idegen test szembe kerülése ellen)

• Láthatósági mellény (járműforgalom okozta kockázatok 
elkerülésére, pl. kocsifelhajtó betonozása során)

• Sisak (fejsérülések elkerülése érdekében)
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A PIROS RAPID cement összetételéből fakadóan mérsékelten szul-
fátálló, ezért ellenáll a természetes talajban, valamint a talajvíz kör-
nyezetében előforduló agresszív kémiai hatásoknak, legfeljebb XA2
környezeti osztályig. Így kiválóan alkalmas gazdasági, állattartásra
használt mezőgazdasági épületek, udvarok aljzatának betonozásá-
hoz.

PIROS RAPID CEMENT

A CLASSIC fantázianevű cement kiválóan alkalmas helyszínen ke-
vert betonok, alaptestek, aljzatbetonok készítéséhez. Speciális ösz-
szetételének köszönhetően felhasználható kisebb mély- és
vízépítési vasbeton szerkezetekhez, családi házak tartószerkezete-
inek öntéséhez is.

CLASSIC CEMENT
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