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A HÓ ÉS JÉG OKOZTA HIBÁK GYORS KIJAVÍTÁSA 
 
 

A téli idıjárás, a csúszós, jeges felületek sózása erısen 
megviseli az anyagokat, feltöredezik a beton, a lépcsı, mindez elcsúfítja 
a környezetünket. Ezek gyors kijavításában szeretnénk segítséget 
nyújtani. 

 
Beton járófelületek, lépcsık, térburkoló kövek jégmentesítı sózása 
károsítja annak felületét. Kisebb darabok kitörnek belılük, a felsı 
kemény réteg megrepedezik és elkezdıdik a beton porózussá válása. Ez 

nemcsak csúnya, de idıvel teljesen tönkre megy a beton. A hibákat a lehetı leggyorsabban – amint az 
idıjárás engedi – ki kell javítani. 
 
 

Lépcsık sarkainak letöréseinek, beton járófelületek kisebb hibáinak, kitöréseinek javítására 
gyorskötı szárazhabarcsot használhatunk. Ez egy por alakú termék, amit vízzel kell összekeverni, és 
az így kapott plasztikus állagú anyag spaklival, vagy kımőves kanállal hordható fel a felületre. 
Összetétele miatt könnyen megoldható vele sarkok, élek képzése, kisimítása. A felhordást követıen 5 
perccel megindul az anyag kötése, 15 perc elteltével már járható, terhelhetı felületet ad. Alkalmas 
vízbetörések, csı meghibásodások gyors javítására is. 
 

 
Nagyobb, egyöntető beton járófelületek javítására betonjavító rendszer alkalmazása 

javasolt. A rendszer tartalmaz egy alapozót, egy durva és közepes szemcsézető kitöltı anyagot, illetve 
egy, a felületi szilárdságot megadó fedı bevonatot. Mind a négy termék por alakú, vízzel kell 
összekeverni az elızıekben leírt plasztikus állagúvá. A megfelelıen portalanított betonfelületet 
vékony rétegben alapozóval bekenjük, majd a felületi 
hibák mélységétıl függıen a durva vagy közepes 
szemcsézető kitöltı anyaggal eltőntetjük a hibákat. Ezt 
követıen a felületi bevonó anyaggal egyenletesen 
simára húzzuk.  
A rendszer száradását követıen (24-48 óra) akár ipari 
használatra is alkalmas, szép felületet kapunk, ami 
ráadásul lényegesen ellenállóbb lesz majd, mint az 
eddigi beton felülete. Amennyiben a felületi hibák 
kicsik, elegendı csak az alapozó és a felületi bevonó 
használata, a kitöltı anyagok elhagyhatók. 
 
 
A fenti rendszerek mindegyike tulajdonságaiban teljesen megegyezik a betonéval, hasonlóképpen 
fúrható, csiszolható illetve festhetı hagyományos és ipari betonfestékekkel. 
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