
 

 

    

 
 

 
 

maxit ton 908, C25/30, 0-8 mm 
 

 

 

Popis 

maxit ton 908, C25/30 je průmyslově namíchaná su-

chá směs stříkaného betonu dle EN 206, EN 14487 a 

ČSN P 73 2404 s maximální velikostí zrna 8 mm. 

maxit ton 908 je dále deklarován také jako cementový 

potěr třídy CT-C30-F5 dle EN 13813. 

Použití 

maxit ton 908, C25/30 je vhodný pro mnoho betonář-

ských prací na stavbě. Ideální použití je v pozemním 

stavitelství pro betonáže základů a při úpravách do-

končených staveb k betonáži překladů, sloupů a pilířů, 

dále k betonáži pracovních spár v železobetonu. 

schodišť až po betonáž větších ploch. 

Při betonáži potěrů dbejte platných předpisů a norem. 

Balený výrobek v pytlích je vhodný pro všechny menší 

betonářské práce. Pro profesionální použití se dodává 

také v sile s kontinuální míchačkou, která je schopna 

po stisknutí vypínače namíchat automaticky až 150 l 

betonu za minutu. Po zpracování je nutné dodržovat 

podmínky ošetřování betonových konstrukcí. 

Další zpracování 

Dle normy EN 206, ČSN P 73 2404, EN 13813 

Zvláštní upozornění 

V případě pochybností ohledně zpracování nebo kon-

strukčních zvláštností si vyžádejte poradenství. Nepři-

dávat žádné cizí látky. Beton reaguje s vodou silně 

zásaditě, proto: Chraňte pokožku a oči, při zasažení 

pokožky důkladně opláchněte vodou, při zasažení očí 

důkladně vypláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lé-

kaře. 

Řiďte se bezpečnostním listem (aktuální bezpečnostní 

list naleznete na www.maxit.cz). 

Po vytvrdnutí je materiál fyziologicky a ekologicky ne-

závadný. 

Kvalita 

Kvalita výrobku je pravidelně kontrolována vlastním 

i nezávislým dohledem. 

Nakládání s odpady 

Vytvrzené zbytky malty odstraňovat podle katalogu 

odpadů č. 10 13 11 Odpady z jiných směsných mate-

riálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 1309 

a 10 13 10. Zcela vyprázdněné obaly odstraňovat 

podle katalogu odpadů č. 15 01 01 Papírové a lepen-

kové obaly. 

Skladování 

V suchu v originálně uzavřených obalech je možné 

materiál skladovat po dobu min. 12 měsíců. 

Logistika 

• 30 kg/pytel, 42 pytlů/paleta 

• volně ložené v sile 

 



 

 

    

 
 

 
 

Právní upozornění 

Informace v této publikaci vycházejí z našich součas-

ných technických znalostí a zkušeností. Vzhledem k 

množství možných vlivů při zpracování a používání 

našich produktů nezbavují zpracovatele jeho vlastních 

testů a zkoušek a představují pouze obecné pokyny. 

Z toho nelze odvodit právně závaznou záruku určitých 

vlastností nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Je odpo-

vědností zpracovatele dodržovat veškerá vlastnická 

práva i stávající zákony a předpisy a normy. 

Vydáním tohoto listu pozbývají platnosti všechny dří-

vější listy. 

 

 

maxit ton 908, C25/30, 0-8 mm 

Pevnostní třída dle EN 206 C25/30 

Třída potěru dle EN 13813 CT-C30-F5 

Pevnost v tlaku po 28 dnech ≥ 35 N/mm2 

D max 8 mm 

Konzistence F3 

Třídy vlivu prostředí 

dle ČSN P 73 2403 – 50 let 

X0, XA1, XC3, XF1, XD2 

Třídy vlivu prostředí 

dle ČSN P 73 2403 – 100 let 

X0, XA1, XC3, XD1 

Mrazuvzdornost ano 

Záměsová voda ca. 3,1 l / 30 kg pytel, 10,8% 

Vydatnost ca. 16 l/pytel 

ca. 520 l/t 

Minimální vrstva 2,5 cm 

Povrchová přídržnost pod-

kladu 

≥ 1,5 N/mm2 

Teplota zpracování 

(vzduch) 

min. +5°C / max. +30°C 

Teplota zpracování 

(podklad) 

min. +5°C / max. +30°C 

  

 


