
 
 

HUTNÉ ŽÁROBETONY SE STŘEDNÍM OBSAHEM CEMENTU  - MCC 
 
Dodávky a balení : 
Žárobetony jsou dodávané v namíchaném stavu v papírových pytlích hmotnosti 25 kg. 
Při skladování v suchých uzavřených skladech, chráněných před vlhkostí, je doba 
skladovatelnosti 6 měsíců od data výroby . 
 
Zpracování : 
Mísení se provádí v běžných, řádně očištěných míchačkách s nuceným oběhem lopatek. Doba 
mísení činí obvykle 1 minutu za sucha a 4 minuty po nadávkování vody. Množství záměsové 
vody, která by měla být pitná a neznečistěná, je uvedeno na obalu výrobku a balicím listu. Se 
zpracováním namíchané směsi je nutno začít víceméně okamžitě . Ke zhutňování, kterým se 
dosáhne požadované hutnosti vyzdívky a odstraní se vzduch z díla, jsou používány především 
ponorné vibrátory, vibrační stoly nebo propichování tyčí. Žárobetony RECAST vyžadují 
dodržení množství záměsové vody, neboť se vyznačují chováním, které se podobá tixotropii, 
kdy přidáním vnější energie dochází ke snížení jejich viskozity. V praxi to znamená, že 
vibrací zdánlivě suchá směs přechází ve směs dostatečně tekutou, která dokonale vyplní 
požadovaný prostor. Toto „tixotropní“chování svádí k přídavku vyššího množství záměsové 
vody, což se následně projeví ve změně parametrů díla. 
Armování lze provádět za předpokladu, že styk armatury a vyzdívky bude dilatován pomocí 
obalování, nátěry, apod. Tento volný styk je nutný z důvodu větší tepelné roztažnosti kovové 
armatury. Dilatační spáry se provádí pomocí spárovacího materiálu ( Sibral desky, papír ). 
Jejich rozmístění je závislé na druhu a množství použitého materiálu a na celkovém tvaru 
vyzdívky. Na větší rovné ploše vytvářejí dilatační spáry čtverce o délce strany cca 800 mm. 
Čerstvě zpracovaný žárobeton je nutno chránit před mrazem, otřesy a nadměrným teplem. 
Dílo není třeba ošetřovat ani chladit, neboť díky nižšímu obsahu hydraulické vazby nedochází 
k velkému vývinu hydratačního tepla. Povrch díla se však neuhlazuje. Odbednění je možné 
provést po 24 hodinách, u jednoduchých konstrukcí i dříve . 
 
Sušení a ohřev : 
Po cca 12 hod od ukončení zrání lze dílo sušit a ohřívat. Standardní křivka neexistuje a 
doporučený ohřev vyzdívky síly 150 mm udává tabulka. 
 

Teplota  (°C) Rychlost ohřevu  (°C/h) Výdrž  (h) 

20  - 150 15 - 
150 - 10 

150 – 450 25 - 
450 - 10 

450 – 600 40 - 
600 - 6 

600 – pracovní teplota 50 - 
 
Při ohřevu je nutno sledovat chování vyzdívky. Dochází-li k nadměrnému vývinu par, je nutno snížit rychlost 
ohřevu na polovinu, případně ohřev zastavit . 
 
Další informace naleznete v technických listech nebo se obraťte přímo na našeho zástupce. 


