
Техническа карта 
 

БЪРЗ ЦИМЕНТ 
 

БЪРЗОВТВЪРДЯВАЩА СЕ ЦИМЕНТОВА СМЕС - 5 мин 
  

Произведена по съвременна техонология на водещи световни химически концерни 
- гаранция за високо качество на продукта. 
 
 

ОПИСАНИЕ "Бърз цимент" представлявя прахообразна смес на основа 
специални цименти, силикати, полимери, пластификатори и други добавки, 
контролиращи времето на свързване и други якостни физико-химични показатели. 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
"Бърз цимент" се използва за бързо фиксиране на крепежни елементи, скоби, 
болтове и други. Закрепването им е лесно, бързо и качествено - 5мин. 
 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА  РАБОТА 
  
1. Подготовка на основата. Отворите където ще бъдат поставени и фиксирани 
крепежните елементи, трябва да бъдат добре почистени от хоросан, цимент и 
други. Ронливите участъци да се отстранят и основата задължително да се 
грундира с "Грунд - ДП"на Мултиимпекс преди поставяне на разтвора. 
 
2. Подготовка на материала. Към сухата смес се добавя вода в съотношение 4:1 
и се разбърква добре. Получения разтвор придобива много голяма ранна якост. 
 
3. Избор на инструменти. Няма специфични инструменти. 
 
4. Допълнителни указания. С цел запазване качествата на продукта да не се  
добавят  други материали. Начало на свързване - 5 минути след разбъркването с 
водата. След започване на свързването в сместа не се добавя вода. Пълно 
натоварване на детайлите и елементите става не по рано от 30 минути от 
началото на свързването.  
   
ВНИМАНИЕ! Горните указания не заменят професионалната подготовка на 
изпълнителя!  
  



Техническа карта 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

ПОКАЗАТЕЛИ   

 

1 Якост на натиск 3408 МPa.s 
2 Якост на опън при огъване 
    -  след 24 h 5,7 N/mm2 
    -  след 7 дни 11,2 N/mm2 
3 Якост на сцепление при опън с бетон   
  -  след 24 h 1,2 N/mm2 
  -  след 7 дни 2,4 N/mm2 
4 Сила на изтръгване на болт от бетон   
  -  след 24 h 1250 N 
  -  след 7 дни 2340 N 

 

ОПАКОВКА  

Трислойни книжни пакети с полиетиленова вложка х 1 кг 

 

СРОК  НА  ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ  

18 месеца от датата на производство в оригинални опаковки, подредени върху 
дървени палети, в сухи и проветриви складови помещения.  

  

„МУЛТИИМПЕКС” ЕООД не гарантира за качеството на своите продукти при 
неспазване технологията и изискванията за полагане. 
Препоръчваме изпълнителят  да се съобразява с правилата за безопасна 
работа при извършване на строителни дейности!  
  

 


