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RZB 
Ruck-ZuckBeton 
 
Ātri cietējošs betons. Sētas stabu uzstādīšanai, mazās arhitektūras 
elementiem, ceļazīmēm u.c. Iekšdarbiem un āra darbiem. 
 
 
 
 
 

 

 
ĪPAŠĪBAS 

 minerāls 

 ātri cietējošs 

 viegli iestrādājams 

 iestrādājot nav jāsamaisa ar ūdeni 

 iestrāde sausā veidā, uzlejot ūdeni 

   pēc sacietēšanas salizturīgs 

   frakcijas lielums 0-8 mm 
 
LIETOŠANA 

 iekšdarbiem un āra darbiem 

 dārza labiekārtošanas darbiem 

 dārza nožogojuma izveidei 

 ceļa zīmju uzstādīšanai 
 
VIRSMA 
Izraktajai bedrei ir jābūt stabilām, neirstošām sienām. Sausas 
sienas pirms Ruck-Zuck iebēršanas jāsamitrina ar ūdeni, tā, lai 
neveidotos peļķes. 
 
IESTRĀDE 
 
Sauso maisījumu RZB iestrādā kārtās 10- 15 cm. Katru kārtu 
pārlej ar atbilstošu ūdens daudzumu. Kad ūdens ir apņēmis kārtu, 
tad var klāt nākošo RZB kārtu. Aplejot ar ūdeni, ieteicams izmantot 
lejkannu vai dārza šļūteni. Noslēdzošo kārtu izlīdzināt. 
Sacietēšanas process sākas apm. 5 min pēc ūdens pievienošanas 
RZB sausajam maisījumam. Pēc 1 h žūšanas var sākt tikt 
izmantoti betonā iestrādātie elementi. Pilnīga šī materiāla 
nožūšana pēc 28 dienām. Svaigi iestrādātu betonu sargāt no 
atmosfēras negatīvās iedarbības- lietus, stiprs vējš, saules tiešie 
stari, sals. Iestrādāšanas temperatūrano + 5 ° C līdz + 30 ° C. 
 
GATAVĀ MASA 
No iepakojuma 25 kg RZB var izgatavot 13 litrus darbam gatavas 
masas. 
 
IEPAKOJUMS 
Maiss 25 kg. 
 
UZGLABĀŠANA 
Glabāt sausā vietā uz koksnes paliktņiem. Sargāt no sala. 
Uzglabāšanas laiks: 6 mēneši; derīguma datums uz iepakojuma 
virsmas. 
 
KVALITĀTE UN DROŠĪBA 

 betona klase CT-C20-F4 pēc EN 13813 

 saistviela saskaņā ar EN 197 

 kvalitātes pastāvīga kontrole saskaņā ar ISO 9001 

 VI hroma saturs reducēts līdz līmenim <2ppm  
PATĒRIŅŠ 

1 m2 10 mm dziļumam nepieciešams aptuveni 20 kg RCB sausais 
maisījums. 

Garums (cm) Platums (cm) Dziļums (cm) Patēriņš 
(kg) 

20 20 15 22 

30 30 20 36 

30 30 40 72 

30 30 60 108 

60 60 20 144 

60 60 40 288 

 
TEHNISKIE PARAMETRI 
 

Noturības klase: 
Kompresijas stiprums: 
Frakcijas izmērs: 
Iestrādes laiks: 

CT-C20-F4 pēc EN 13813  
≥ 20 N/mm2 
0-8 mm  
Tūlīt pēc sajaukšanas 

Iestrādes temperatūra: 
Sajaukšanas laiks: 
Ūdens daudzums: 
Gatavā masa: 

+ 5 ° C līdz + 30 ° C. 
apm. 3- 5 min. 
apm. 3-3,5 l uz 25kg. 
apm. 13 l no 25 kg. 

Patēriņš: Skatīt patēriņa tabulu. 

Uzglabāšana: 
 
 
Iepakojums: 

Sausā vietā uz koka paletēm 6 
mēneši no izgatavošanas 
brīža. 
25 kg 

Tehniskie dati attiecas temperatūrai 20°C un gaisa relatīvam mitrumam 
65 %. 
 

UZMANĪBU 
Produkts satur cementu, kas var izraisīt paaugstinātu jutīgumu, un 
kombinācijā ar ūdeni vai mitrumuveido sārmainu reakciju.  

Jāaizsargā acis un āda no saskares ar šo maisījumu. Gadījumā, ja saskare ar 

šo maisījumu ir notikusi, rūpīgi nomazgājiet ar ūdeni. Gadījumā, ja 
maisījums ir trāpījis acīs, jāskalo ar lielu daudzumu ūdens. 

un nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. 

Piezīme: 
Iepriekš aprakstītā materiāla īpašības ir balstītas uz ilggadīgu pieredzi 

un laboratoriskiem izmeklējumiem. Ražotājs nenes atbildību par materiāla 

neatbilstošu izmantošanu. Apšaubāmās vietās ir jāveic materiāla kvalitātes 

testi un tas rūpīgi jāpārbauda. Šādos gadījumos lūgt padomu no ražotāja. 

Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas produktā. 
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Stāvoklis: 2013. g. janvāris 

Jaunās tehniskās lapas izdošanas brīdī šī lapa zaudē savu spēku. 
 
Plašākā informācija pieejama: 
 
quick-mixsp. z o.o. 
ul. Brzegowa 73 
57-100 Strzelin, Polijā 
tālr. 71/ 392 72 20, 15 
fakss: 71/ 392 72 23, 24 
e-pasts: info@quick-mix.pl 
www.quick-mix.pl 
 
SIA „Colortex” 
Sēļu iela 10, Mārupe, LV-2167 
Tālr. +371 67702535 
Mob. tālr. +371 26495031 
e-pasts: info@colortex.lv 
www.colortex.lv 
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quick-mixSp. z o.o. 
ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin, Polijā 

Ražošanas uzņēmums 
Nr. 60: ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin, Polijā 

Nr. 61: ul. Opoczyńska 14, 96-200 RawaMazowiecka, Polijā 

Nr. QM-260085-CT 

Cementa bāzes materiāls paredzēts būvniecības objektiem 
iekštelpās 

Reakcija uz uguni A1 

Kaitīgu substanču izdalīšanās CT 

Spiedes stiprība C20 

Lieces izturība F4 

Izturība pret noberšanos NPD 

Skaņas izolācija NPD 

Skaņas absorbcija NPD 

Termiskā pretestība NPD 

Ķīmiskā izturība NPD 
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