
                                                                                                       
 

 
 
Rychlovazný cement slouží k upevně
kotevních prvků uvnitř i venku, mrazuvzdorn
 
 
� Technické údaje 

o Pevnost v tlaku:  
o Zpracovatelnost:  
o Konzistence:   
o Zrnitost:   
o Teplota při zpracování:

 
 

 
� Vlastnosti 

Tento cement dosahuje vysokých pevností a je možno jej již za n
 
 
� Použití 

Rychle tuhnoucí cement je ideální 
připevnění kotev, rour, garážových 
mnoho dalších případů. 

 
 
� Zpracování 

Produkt BZ rozmíchat nejlépe v gumovém kelímku s trochou vody do pat
podklad navlhčit a rozmíchanou hmotu ihned nanášet, pop
nebo kotvu však ihned stabilizovat do požadované polohy. Rozmích
schopni zpracovat během několika minut.

 
 
� Skladování 

V suchu na dřevěných paletách. Doporu
 
 
� Balení 

Dodává se v sáčcích o váze 5 kg.
 

 
� Ochrana zdraví p ři práci  

Tento výrobek obsahuje cement a s vlhkostí reaguje zásadit
nebezpečí senzibilizace při styku s k
vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a v p
pracovní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je t
Při práci nejezte, nepijte a nekuř
potom pokožku ošetřete reparač
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Rychle tuhnoucí cement

Blitzzement BZ

                                                                                                       

Rychlovazný cement slouží k upevnění hmoždinek, k rychlému vyrovnání nerovností, ukotvení a p
mrazuvzdorná hmota. Přezkoušená podle podnikové normy DIN 18557.

  min 20 N/mm2 
  cca 2 minuty 
             slabě plastická 
  jemný cement 

i zpracování:  nad + 5oC 

cement dosahuje vysokých pevností a je možno jej již za několik minut zatěžovat.

Rychle tuhnoucí cement je ideální řešení pro všechny montážní práce uvnitř i venku. Nap
ní kotev, rour, garážových vrat, dveří, oken, ocelových konstrukcí, elektroinstalací, stroj

rozmíchat nejlépe v gumovém kelímku s trochou vody do patřičné konzistence. P
it a rozmíchanou hmotu ihned nanášet, popřípadě vtlačovat do kotevního otvoru. Hmoždinku

nebo kotvu však ihned stabilizovat do požadované polohy. Rozmíchávejte pouze tolik cementu, kolik jste 
ěkolika minut. 

ných paletách. Doporučujeme zpracovat do 6 měsíců. 

kg. 

i práci  
obsahuje cement a s vlhkostí reaguje zásaditě. Maltová směs dráždí ků

i styku s kůží. Nevdechujte prach. Zamezte kontaktu s kůží a s o
v, ochranné rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle či oblič

edky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je t
nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a 

ete reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
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rychlému vyrovnání nerovností, ukotvení a připevnění 
podle podnikové normy DIN 18557. 

žovat. 

 i venku. Např. k ukotvení, zalití a 
í, oken, ocelových konstrukcí, elektroinstalací, strojů, zábradlí a 

né konzistence. Připravený 
ovat do kotevního otvoru. Hmoždinku, 

ávejte pouze tolik cementu, kolik jste 

s dráždí kůži a oči. Představuje 
ůží a s očima. Používejte 

i obličejový štít. Osobní 
edky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je třeba ihned vyměnit. 

estávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a 
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� První pomoc 

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí 
je vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru 
vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské 
ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list. 

 
 
 
 
 
� Poznámka 

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných četnými zkouškami a praktickými pokusy, které ne 
vždy odpovídají podmínkám praxe. Doporučujeme proto provést si vlastní zkoušku. Vyhrazujeme si však 
právo na technické změny plynoucí z dalšího technického vývoje. Jinak platí naše obecné obchodní 
podmínky. 
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