
System ATLAS BETONER służy do na-

prawy betonowych bądź żelbetowych

stropów, tarasów, słupów, murów lub

schodów. Stosuje się go zarówno wtedy,

gdy powierzchnia betonu popękała, jak

i w przypadkach poważniejszych, kiedy

część betonu odpadła, odsłaniając zbroje-

nie. Technologia naprawy sprowadza się

do nałożenia trzech warstw zapraw ce-

mentowych o odpowiednich właściwo-

ściach, które nadadzą uszkodzonym ele-

mentom odpowiednią nośność i odpor-

ność. Te trzy zaprawy, to ATLAS

ADHER (warstwa kontaktowa o grubości

do 1 mm), ATLAS FILER (warstwa wy-

równawcza o grubości 10-50 mm)

i ATLAS ENDER (warstwa szpachlowa

o grubości 3-10 mm). Wszystkie trzy są

mrozo- i wodoodporne. Pozwalają stoso-

wać system ATLAS BETONER tak we-

wnątrz, jak i na zewnątrz budynku. 

ATLAS ADHER – warstwa kontakto-

wa. Zaprawa jest gotową suchą mieszan-

ką produkowaną na bazie wysokiej jako-

ści cementów, żywic proszkowych naj-

nowszej generacji, wypełniaczy mineral-

nych oraz środków modyfikujących.

Dzięki temu ATLAS ADHER łatwo

rozprowadza się po podłożu, dokładnie

pokrywając po-

wierzchnie przezna-

czone do naprawy.

Zwiększa przyczep-

ność do betonu

i stali kolejnych na-

kładanych warstw.

Charakteryzuje się

wysoką elastyczno-

ścią. 

ATLAS FILER –

warstwa wyrównaw-

cza. Ta kolejna goto-

wa sucha mieszanka

cementów, żywic

proszkowych oraz

innych dodatków,

stanowi główną, no-

śną warstwę napraw-

czą, pełniąc zarazem

rolę podkładu pod

warstwę szpachlową

zaprawy ATLAS ENDER lub pod inne

okładziny, np. płytki ceramiczne. Może

również stanowić ostateczne wykończenie

naprawianej powierzchni. Nadaje się za-

równo do uzupełniania niewielkich ubyt-

ków, jak i do naprawy całych powierzchni.

ATLAS ENDER – warstwa szpachlowa.

Trzecia z suchych mieszanek cemento-

wych, zaprawa ATLAS ENDER, po-

zwala uzyskać gładką powierzchnię bez

śladów spękań z uwagi na bardzo mały

skurcz liniowy. ATLAS ENDER stano-

wi ostateczną warstwę wykończeniową

systemu ATLAS BETONER. Może

stanowić podkład pod dodatkowe war-

stwy z materiałów dekoracyjnych lub

ochronnych, np. farb.

System ATLAS BETONER posia-

da Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-

6583/200, a wszystkie wyroby wchodzące w

jego skład otrzymały Atest Higieniczny

nr HK/B/0694/01/2004, wydany przez

Państwowy Zakład Higieny w Warsza-

wie. Okres przechowywania zapraw

w warunkach zgodnych z wymagania-

mi, określonymi przez producenta, wy-

nosi 12 miesięcy od daty produkcji

umieszczonej na opakowaniu. 

Zaprawy z systemu ATLAS

BETONER oferowane są w workach

po 25 kg, jedynie ATLAS ADHER do-

stępny jest także w workach 5 kg.

bezpłatna infolinia 0-800-168-083

www.atlas.com.pl
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System ATLAS BETONER 

do naprawy betonu 
ATLAS BETONER
ATLAS BETONER to system naprawy betonu i żelbetu, wprowadzony na rynek 

przez GRUPĘ ATLAS. Składa się on z trzech nowych zapraw, służących 
do wykonywania kolejno nakładanych warstw.

nowość
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