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maxit ton 904 jemný beton 

 ■ zrnitost do 5 mm
 ■ třída pevnosti C 25/30 podle ČSN EN 206-1
 ■ pro vnější i vnitřní prostředí, mrazuvzdorný
 ■ expoziční třídy XC4, XF1, XA1
 ■ podle normy ČSN EN 206

Č. Art. Spotřeba
cca hodnota

Forma dodávky Prodejní balení

112167 17 l/pytel 42 pytlů / paleta 30 kg/pytel, 1,26 t/paleta

200252 540 l / t  C25/30 SILO SILO

Popis
maxit ton 904 je průmyslově připravený suchý beton třídy 
C 25/30 se zrnitostí 0 – 5 mm. 

Dodává se v pytlích nebo v sile a je mnohostranně použitelný 
u hrubých staveb, dostaveb, sanací, rekonstrukcí, při budo-
vání zahrad a staveb v exteriéru.

Použití
maxit ton 904 je vhodný pro všechny betonářské práce na 
stavbách. 

Ideální je pro použití u pozemních a průmyslových staveb, 
pro zalévání fi ligránových konstrukcí, zalévání otvorů, opra-
vy betonových ploch a jako vyrovnávací beton pro nerovné 
podklady. 

Je vhodný v zahradní a krajinářské výstavbě pro osazování 
schodů, opěrných zdí, upevňování různých prvků (sušáky na 
prádlo , houpačky, palisádové stěny). Na všechny menší be-
tonářské práce pro profesionály i domácí kutily. 

Vlastnosti
 ■ jemný beton

 ■ zrnitost do 5 mm

 ■ třída pevnosti C 25/30 podle ČSN EN 206-1

 ■ pro vnější i vnitřní prostředí, mrazuvzdorný

 ■ expoziční třídy XC4, XF1, XA1

 ■ podle normy ČSN EN 206

Další zpracování
Dle normy ČSN EN 206. 

Zvláštní upozornění
Nemíchat s jinými materiály.

Technické údaje

Třída pevnosti dle ČSN EN 206: C25/30
Pevnost v tlaku:
(po 28 dnech)

>30 N/mm²

Zcela zatížitelný: po 28 dnech

Expoziční třídy: XC4, XF1, XA1

Konzistence: F1, F2, F3

Vydatnost: 540 l / t

Sypná objemová hmotnost >2,0 kg/dm³

Zrnitost: 0-5 mm

Pojivo: cement

Použití ve vnitřních prostorech: ano

Použití ve vnějších prostorech: ano

Vlákna: ne

Zimní receptura: ne

Mrazuvzdornost: ano

Teplota při zpracování: podklad: ne pod + 5°
vzduch:  ne pod + 5°

Zařízení pro míchání a zpracování: bubnová míchačka, stavební mí-
chadlo, kontinuální míchačka m-tec 

Čištění zařízení: Při každém přerušení práce je nutno 
pracovní nástroje očistit čistou vodou.

Skladování
V dobře uzavřených originálních obalech je možno výrobek 
skladovat v suchých prostorech minimálně po dobu 9 měsíců 
od data výroby. Datum výroby viz tisk na obalu.

Pokyny ve vztahu k životnímu prostředí
Obaly řádně vyprázdnit a předat k recyklaci.

Související dokumenty
Bezpečnostní list

Obr.1a Namíchání kontinuální mí-
chačkou.

Obr.1b Namíchání bubnovou mí-
chačkou.

Obr.2 Usazení stavebního prvku do 
čerstvého betonu.

Obr.3 Vyhlazení povrchu a vhodné 
ošetřování.
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Právní upozornění
Údaje v tomto listě jsou založeny na našich současných technických znalostech a zku-
šenostech. Kvůli široké škále možných vlivů při zpracování a použití našich výrobků 
nechrání zpracovatele před možnými vlivy vlastních zkoušek a pokusů při zpracování 
a použití našich výrobků a představují pouze všeobecné směrnice. Není možno z nich 
odvodit právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnosti pro konkrétní 
způsob použití. Zpracovatel musí vždy na svou vlastní odpovědnost dodržovat případ-
ná ochranná práva právě tak jako existující zákony a nařízení. 

Vydáním tohoto listu pozbývají platnosti všechny dřívější listy.


