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Zastosowanie                                                                                            
KAMIT B 25 służy do wykonywania prac betoniarskich i naprawczych, chudych betonów oraz 
cementowych podkładów pod posadzki nie spełniających funkcji nośnych. 
 

Właściwości                                                                                              
Kamit B25 może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków, po całkowitym związaniu jest 
mrozoodporny, dostępny w opakowaniach 25 kg co ułatwia transport i wykonywanie prac. 
 

Przygotowanie zaprawy                                                                           
Zawartość  opakowania (25 kg) wsypać do ok.  3,0 - 3,3 l czystej wody (zależnie od wymaganej 
konsystencji) i mieszać przez około 3 - 5 min do uzyskania jednorodnej konsystencji. Produkt 
można wymieszać w betoniarce lub w mieszarce przepływowej. Nie wolno dodawać więcej wody 
niż zalecana ilość. Przedozowanie wody m.in. obniża wytrzymałość betonu, wydłuża czas 
wiązania oraz może być przyczyną pęknięć. betoniarce 3-5 minut. 
 

Sposób użycia                                                                                           
Świeżo przygotowany beton należy układać zaraz po przygotowaniu. Nałożony produkt należy 
starannie zagęścić odpowiednio do jego konsystencji, a następnie wyrównać i zatrzeć lub 
wygładzić powierzchnię np. pacą (zależnie od rodzaju prowadzonych prac).  
Przez pierwsze min. trzy dni chronić beton przed zbyt szybkim wysychaniem, wpływem 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, oraz obciążaniem. Prace należy prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. 
 

Dane techniczne                                                                                       
proporcje mieszanki  ok 3,0 - 3,3l na 25 kg 

Wytrzymałość na ściskanie:                            Klasa R2 

gęstość nasypowa  1,70 kg/dm³ 

temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania 
prac 

+5 do +25oC 

 

Dokumenty odniesienia                                                                           
EN 1504-3:2005 – „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności Część 3: Naprawy 
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”. 
Deklaracja właściwości użytkowych nr B25/001/CRP 2019 
 

Narzędzia                                                                                                   
Wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca ze stali nierdzewnej, kielnia, kaster, 
wiadro. 
Narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po ich użyciu. 
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Przechowywanie                                                                                       
Przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach do 6 miesięcy od daty produkcji, 
w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. 
Chronić przed zawilgnięciem w czasie transportu i składowania. 
 

Pakowanie                                                                                                 
Opakowanie jednostkowe: worek 25 kg 
Opakowanie zbiorcze: paleta foliowana 1200 kg (48 x 25 kg) 
 

Warunki gwarancji                                                                                    
Podczas prowadzenia prac budowlanych należy stosować się ściśle do zaleceń producenta oraz 
kierować się zasadami sztuki budowlanej. 
W  przypadku reklamacji wymaga się oryginalnego opakowania oraz dowodu zakupu. 
 

Bezpieczeństwo                                                                                        
Działa drażniąco na skórę. 
Poważne uszkodzenie oczu. 
Działanie uczulające na skórę. 
Działanie toksyczne na narządy docelowe (układ oddechowy) 
 

Uwaga !!!                                                                                                    
Producent nie odpowiada za błędy wynikające z wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania 
produktu. 
Kleju nie wolno mieszać z cementem, wapnem, piaskiem i innymi dodatkami. 
W przypadku połączenia naszego produktu z wyrobami innych producentów nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności. 
 

Producent                                                                                                  
AKAMIT Sp. z o. o.       
26-010 Bodzentyn 
ul. Wolności  3 
tel/fax (41)311 54 64 
akamit@akamit.pl  
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Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie. 
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