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alapozás és falazás

ÖTLETEK ÉS PRAKTIKÁK BETONOZÁSHOZ

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. megkönnyíti építkezését, 
felújítását. A megfelelő LAFARGE cementfajta kiválasztása rendkívül 
egyszerű. 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 lakásunk, házunk táján megjelenő építőipari kihívásra.       
Lehet szó lakóingatlanok alapjainak készítéséről, gazdasági jellegű 
épületről, vagy felújításra szoruló építményekről, műtárgyakról.

A kisebb építési területen is nélkülözhetetlen a jó minőség, hiszen  
megéri a jövőre is gondolva biztonságosan építeni, értéket létrehozni. 
Kérdéseivel bátran forduljon építőanyag kereskedőjéhez, vagy 
közvetlenül a LAFARGE szolgáltatói csapatához is, bármikor szíves 
rendelkezésére áll.

A BETONOZÁS LÉPÉSEI

Számítás: hány köbméter betonra van szüksége? 
Mérje fel, hány négyzetméter területet kell betonoznia! Ezt az eredményt szorozza      
meg a szükséges vastagság milliméterben mért összegével, majd ossza el 1000-rel.       
Így megkapja a szükséges betonmennyiséget. Mindig nagyobb közelítő mennyiséggel 
számoljon! A tömörítés és a talaj egyenetlensége miatt ezt az értéket növelni kell               
a körülmények figyelembevételével. Ha bizonytalan a mért és számított érték 
pontosságában, kérje építőiparban jártas szakember tanácsát!

Keresse fel a legközelebbi STAVMAT telephelyet, ahol a betonozáshoz szükséges 
alapanyagokat, LAFARGE cementeket megvásárolhatja, vagy keresse a LAFARGE 
termékeket az Önhöz legközelebb eső építőanyagkereskedőnél.

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, talajrendezés, 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 tanácsát!) 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 megkönnyítését szolgáló 
fakeret.

ÁLTALÁNOS BETON RECEPTÚRA

A Királyegyházi Cementgyár CLASSIC, PIROS RAPID és SZÜRKE RAPID 
cementjeiből ideális betonkeveréket készíthetünk, 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 alapanyagok összekeverése után 75-80 liter betonkeveréket 
kapunk, amely a szilárdulás során további gondos utókezelést (nedvesen 
tartást) igényel. Amennyiben habarcsot szeretnénk előállítani,                     
a receptúra kismértékben eltér. A 25 kg-os zsák cementhez 5 vödörnyi 
homokot és 10-15 liter (SZÜRKE RAPID cement alkalmazása esetén           
9-11 liter) vizet adagolunk, kavics használata nélkül, így 50-55 liter 
habarcsot tudunk előállítani.

útmutató a helyes betonozáshoz
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FIGYELEM!  A vödör minden esetben 10 liternyi egységet jelöl.

CLASSIC
CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R
általános cement

A CLASSIC fantázianevű LAFARGE cement termékünk 
kiválóan alkalmas helyszínen kevert betonok, alaptestek, 
aljzatbetonok készítéséhez. Speciális összetételének 
köszönhetően felhasználható kisebb mély- és vízépítési 
vasbeton szerkezetekhez, családi házak 
tartószerkezeteinek öntéséhez is. Gondos bedolgozás és
megfelelő tömörítés mellett látszó felületek kialakítására  
is ajánljuk. A gyártás során felhasznált magas minőségű
kohósalak a megszokottnál világosabb színe lehetővé teszi
az úgynevezett, „szőke" betonfelületek kialakítását.
Szilárdulási üteme Rapid tulajdonságából adódóan 
kedvezőbb, így téli betonozásoknál is kiváló.

PIROS RAPID 
CEM III/A 32,5 R-MSR 
mérsékelten szulfátálló cement

A PIROS RAPID LAFARGE cement összetételéből fakadóan 
mérsékelten szulfátálló, ezért ellenáll a természetes 
talajban, valamint a talajvíz környezetében előforduló 
agresszív kémiai hatásoknak, legfeljebb XA2 környezeti 
osztályig. Így kiválóan alkalmas gazdasági, állattartásra 
használt mezőgazdasági épületek, udvarok aljzatának 
betonozásához. Különlegessége, hogy rapid 
tulajdonságából adódóan szilárdulási üteme gyorsabb,  
így a megfelelő fagyvédelem és utókezelés mellett téli 
betonozási munkálatokhoz is megfelelő.

SZÜRKE RAPID
CEM II/A-S 42,5 R
prémium cement

Nagy kezdő-, közepes végszilárdságú SZÜRKE RAPID 
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, betonaljzatok 
javításához ajánljuk. Mérsékelt hőfejlődése, alacsony 
repedési hajlama teszi a szép világosszürke látszóbeton 
felületek alapanyagává. Gondos utókezelést igényel.


