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KALCRET  KOMPOZYT MATERIAŁÓW 
TWARDYCH

SPIS TREŚCI

KALCRET do nanoszenia szpachlą, odlewania lub natryskiwania

KALCRET zabezpiecza instalacje i systemy rurociągów przed zużyciem i erozją.

ZALETY :

• Wysoka odporność na ścieranie

• Jednolita struktura (Wykładzina bezfugowa)

• Łatwa aplikacja

• Wysoka temperatura zastosowania 
do 1200 °C

• Możliwość wykładania skomplikowanych 
i złozonych  kształtów

1. Czym jest KALCRET?

2. Prace przygotowawcze  - informacje ogólne

3. Przygotowanie podłoża

4. Aplikacj materiału KALCRET 

4.1 Masa do szpachlowania

4.2 Masa do odlewania

4.3 Masa do natryskiwania

5. Po aplikacji materiału

6. Akcesoria i narzędzia do materiałów KALCRET 

7. Próbki dla zapewnienia jakości 

Kalenborn

Tel. +49 (0)2645 18-0 
kalenborn@kalenborn.com
www.kalenborn.com

Stand: 10-2022

UWAGI  DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Niniejsza broszura oraz nasze pozostałe informacje techniczne służą do celów 
informacyjnych.

Wszystkie dane techniczne opracowano na podstawie wyników testów wykonanych 
na określonych próbkach. Nie mogą być one interpretowane jako gwarancja, za którą 
ponosimy odpowiedzialność prawną. Należy przestrzegać kart danych materiałowych 
oraz kart charakterystyki.

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy.

W przypadky pytań prosimy o kontakt. 
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Kalcret ochrona przed zużyciem z worka

Struktura materiału KALCRET:
Wytrzymała matryca cementowa 
Materiały twarde 01 - 4 mm
( bazalt, boksyt lub korund )

KALCRET
Materiał twardy - wielkość cząstek mm 0,1 - 4
Gęstość g/cm3 2,4 - 3,1
Końcowa wytrzymałość na ściskanie MPa 135 - 190
Końcowa wytrzymałość na rozciaganie 
przy zginaniu  

MPa 15 - 26

Max. temperatura zastosowania °C 400 / 1200
Udział procentowy materiału twardego  % 70

KALCRET jest kompozytem twardych materiałów wiązanych na bazie 
mieszaniny cementowej i charakteryzuje się zwiekszoną odpornością 
na zużycie ścierne. 

Mieszanka wraz z określonymi dodatkami składa się głównie z : 

• twardych materiałów

• cementów jako materiałów wiążących

• mikro- i nanokrzemionki

1. CZYM JEST KALCRET?

KALCRET 

Sposób aplikacji

X= nakładanie

Y= odlewanie

S= natryskiwanie

Odporność na zużycie

A=materiał twardy m.in. bazalt

B= materiał twardy  boksyt

C= materał twardy korund

Odporność na działanie 
temperatury

N= do 400°C

T= do 1200°C

KALCRET 
Masa do odlewania

Zastosowanie masy do 
odlewania KALCRET zalecane jest 
w szczególności w przypadku 
powierzchni płaskich lub gdzie 
mogą zostać wykorzystane 
szalunki.

KALCRET
Masa do nakładania

Masę KALCRET można nakładać 
na powierzchnie poziome, 
pionowe,ukośne i łukowe. 
Możliwa jest również aplikacja na 
powierzchnie nad głową.

KALCRET Masa do 
natryskiwania

Za pomocą masy do natryskiwania 
KALCRET nanoszone są duże 
powierzchnie w krótkim okresie 
czasu. Natryskiwanie może 
odbywać się poziomo i pionowo. 
Możliwa jest aplikacja na 
powierzchnie stropowe.

ZALETY 
MATERIAŁU
KALCRET
• Wysoka odporność i 

wytrzymałość na ścieranie

• Aplikacja wykładziny na dużej 
powierzchni

• Różne grubości warstw 
stosownie do obciążenia

• Eksploatacja instalacji po 
24 godzinach 

• Nadaje się dla temperatur 
do 1200 °C 

• Wysoka odporność na 
zmiany temperatury

• Możliwe do wyłożenia 
trudnych kształtów 
geometrycznych

• Prosta aplikacja 

• Idealny do napraw

• Zastosowanie na miejscu z 
wykorzystaniem 
miejscowego personelu 

KALCRET 

Odporność na zużycie

A=materiał twardy m.in. bazalt
Kalcret ochrona przed 
zużyciem z worka
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Warunki montażu 

Przygotowując się do montażu materiału KALCRET należy sprawdzić na 
miejscu warunki montażu i ew. uzgodnić środki zaradcze. 

Przygotowanie montażu

Po ustaleniu warunków montażu zostaną odpowiednio zaplanowane szczegóły 
dotyczące przebiegu i realizacji montażu.

Akcesoria do aplikacji

Do aplikacji materiału KALCRET potrzebne będą różne narzędzia i akcesoria. 
Do aplikacji materiału KALCRET zalecane są akcesoria sprawdzone przez 
�rmę Kalenborn.

Dalsze informacje w rozdziale 6. Akcesoria i narzędzia

Opakowanie

Materiał KALCRET jest standardowo pakowany w worki zawierające 25 kg .
Płyn do zabezpieczenia  jest do dyspozycji w pojemnikach po 10 ew. 20 kg.

Przechowywanie i okres przydatności

Minimalny czas przechowywania dla produktów KALCRET wynosi 12 miesięcy 
od daty produkcji , która jest oznaczona na opakowaniu. KALCRET powinien 
być przechowywany w suchych warunkach w temperaturze 5 - 30 °Cs. C. 
Dotyczy to również składowania w trakcie aplikacji na budowach. 
W przypadku dłuższego czasu składowania lub innych warunków składowania 
aplikacja materiału KALCRET możliwa jest po konsultacji z �rmą Kalenborn. 
Okres przechowywania dla płynu zabezpieczającego w zamkniętych 
pojemnikach w temperaturze ok. 5 - 30 °C wynosi 12 miesięcy.

Dane dotyczące przydatności do użycia

Na workach materiału KALCRET wydrukowane są dane dotyczace numeru 
partii i daty produkcji. Na pojemniku środka zabezpieczajacego nadrukowana 
jest data produkcji

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE – 
INFORMACJE OGÓLNE

Minimalna grubość  wynosi 15 mm.
Zalecana grubość  wynosi  ≥ 25 mm

Ilość płynu zabezpieczającego wynosi 0,25 kg/m2.

Straty zużycia

Przy aplikacji materiału KALCRET należy doliczyć określone straty zużycia. 
W przypadku nakładanego i odlewanego materiału KALCRET straty zużycia 
wynoszą ok. 5 - 10 %:

• do 10 m2: 10 % 
• do 100 m2: 8 % 
• od 101 m2: 5 % 

W przypadku natryskiwanego materiału KALCRET straty zużycia wynoszą 
ok. 5 - 20 %.  Ilość środka zabezpieczającego wynosi 0,25 kg/m².

Dodatki - włókna 

W zależności od aplikacji mamy do dyspozycji włókna, typowymi rodzajami 
włókien stosowanych przez Kalenborn są  włókna stalowe lub włókna z 
tworzywa sztucznego. 

Wybór rodzaju włókien uzależniony jest od obszarów zastosowania oraz 
warunków aplikacji.

Główne kryteria są następujące :

• możliwość aplikacji
• temeratura (włókno plastikowe do 80 °C)
• obciążenie chemiczne

Włókna zawarte są w mieszance kompozytowej lub są dostarczane w standardowych 
opakowaniach (zasada : 1 worek materiału KALCRET – 1 opakowanie włókien ) 

Temperatura aplikacji otoczenie / elementy konstrukcyjne 

Optymalna temperatura aplikacji wynosi pomiędzy 10 °C a 30 °C. Aplikacja w temperaturze 
poniżej  5 °C bez ogrzewania systemu nie jest możliwa.

Materiały 
Kalcret 

Gęstość  
(g/cm3)  

Zużycie  (kg/m2) dla grubości 
wykładziny nasypowa

20 mm 25 mm 30 mm

Kalcret ANX 2,4 48 60 72

Kalcret BTX 2,7 54 67,5 81

Kalcret BNX 2,7 54 67,5 81

Kalcret BTS 2,7 54 67,5 81

Kalcret BTY 2,7 54 67,5 81

Kalcret CTX 3,0 60 75 90

Kalcret CNX 3,0 60 75 90

PAMIĘTAJ O 
TYM 

PAMIĘTAJ O 
TYM 

• Wyjaśnij warunki montażu

• Wybierz właściwe 
maszyny i narzędzia do 
aplikacji materiału

• Sprawdź właściwe zasilenie 
prądem i podłączenia 

• Zapewnij wystarczającą 
ilość sprężonego powietrza dla 
natryskiwanego materiału 
KALCRET (jeśli dotyczy)

• Przestrzegaj warunków 
otoczenia dla aplikacji i 
składowania materiału 
KALCRET 

• Przygotuj wstarczające ilości 
materiału  KALCRET wraz z 
włóknami

• Przygotuj czystą wodę (jakość 
wody pitnej) dla przygotowania 
mieszanki

• Spawdź temperaturę wody – 
zalecana w przedziale 10 – 25 °C

• Przygotuj akcesoria do aplikacji

• Zabezpiecz strefę aplikacji

• Chroń miejsce aplikacji przed 
bezpośrednim wpływem 
promieni słonecznych

• Przestrzegaj temperatury 
aplikacji

• Przygotuj system uszczelnienia 
powierzchni

• Zapewnij środki ochrony 
osobistej (rękawice, kask, 
okulary, maska)

• Przestrzegaj informacji 
zawartych w kartach 
materiałowych

• Przestrzegaj instukcji aplikacji

• Przestrzegaj danych podanych na 
workach materiału KALCRET 
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• Przygotuj system zbrojenia, 
jak np. wypro�lowana siatka

• Sprawdź i przygotuj 
akcesoria do zamocowania 
systemu zbrojenia

• Zwróć uwagę na właściwy 
dobór materiałów 

• Zamocuj system zbrojenia

• Ew. wklej kształtki 
wskaźnikowe 

Czyszczenie

Stosowanie twardej masy KALCRET wymaga starannej obróbki wstępnej 
powierzchni, które mają być wyłożone.

Powierzchnie stalowe muszą zostać wyczyszczone  (czyste bez pozostałości), 
piaskowanie nie jest konieczne. 

Powierzchnie betonowe również należy wyczyścić (muszą być wolne od 
olejów i luźnych cząstek ) i należy je wcześniej zwilżyć (tak jak w przypadku 
materiałów związanych cementem). 

System zbrojenia

W przypadku wszystkich materiałów  KALCRET konieczne jest zastosowanie 
systemu zbrojenia na powierzchniach stalowych ew. betonowych. 
W standardowym systemie jest tutaj do dyspozycji system wypro�lowanej 
siatki zapewniającej bardzo dobrą przyczepność do podłoża. 
Materiały należy dostosować do konkretnego zastosowania. 
W przypadku wizualnego monitorowania zużycia KALDETECT kształtki 
wskaźnikowe są mocowane przez siatkę  na podstawie elementu 
konstrukcyjnego. Pozycja jest oparta na wybranym planie układania dla 
kształtek.

Pola robocze  

Zaleca się podział większych  powierzchni na pola robocze.  
Nie powinny one przekraczać wielkości  1.000 mm x 2.000 mm (ok. 2 m²).

W przypadky wystających obszarów powierzchni wykładziny sensowne 
będą mniejsze pola robocze. Pola robocze ustalana są poprzez montaż listw 
działowych. Wysokość listw działowych na siatce i odległość od ściany, np.  z 
tworzywa sztucznego, odpowiada grubości żądanej wykładziny.

Pola robocze są systematycznie i staranie wypełniane materiałem KALCRET. 
Po wypełnieniu listwy są usuwane. Kolejne pole robocze dołączane jest 
bezspoinowo do wykładziny.

• Sprawdź dane na rysunkach 
dotyczące pól roboczych

• Ew. zaplanuj pola robocze 

• Maksymalne wymiary pola 
roboczego 1.000 x 2.000 mm 
(ok. 2 m²)

Płaskowniki

Na przejściach i końcach wykładziny należy przewidzieć listwy 
zakończeniowe. W strefach nieobciążonych wykładzina może przebiegać 
płasko.

Fugi dylatacyjne

W przypadku temperatur roboczych przekraczających 100 °C należy 
sprawdzić wybiórcze wykonanie fug dylatacyjnych. 
Fugi dylatacyjne służą do wyrównywania różnych współczynników 
temperatury i rozszerzalności. W taki sposób unikniemy zwiększenia 
naprężeń w wykładzinie.To samo dotyczy ryzyka pęknięcia wykładziny.

Fugi dylatacyjne są montowane z uwzględnieniem warunków pacy oraz 
elementu konstrukcyjnego. Zwykle składają się z pasków twardej pianki o 
grubości 5 mm. Należy zwrócić uwage na to, siatka  przerywana jest 
przebiegiem fug dylatacyjnych. Fugi dylatacyjne mogą zostać zamontowane 
przy ogranicznikach pól roboczych.

Poza tym fugi dylatacyjne należy projektować poprzecznie do przepływu 
materiału.  Po wykonaniu wykładziny należy usunąć paski twardej pianki. 

3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

PAMIĘTAJ O 
TYM
• Wyczyść powierzchnie, muszą 

być wolne od luźnych cząstek, 

• Piaskowanie nie jest konieczne

• W przypadku powierzchni 
betonowych muszą być one 
wolne od olejów, luźnych 
cząstek.

• Powierzchnie betonowe 
zwilżyć

PAMIĘTAJ O 
TYM 
• W przypadku temperatur 

roboczych powyżej 100 °C 
sprawdź czy należy zastosować 
fugi dylatacyjne 

• Zaplanuj fugi dylatacyjne lub 
sprawdzić istniejące rysunki

• Przygotuj wystarczającą ilość 
pasków z twardej pianki 

• Zamocuj paski z twardej pianki

• Wypełnij powierzchnie 
materiałem KALCRET

• Usuń paski twardej pianki po 
zakończeniu wykładziny 

• Sprawdź na rysunkach dane 
dotyczące płaskowników 
zabezpieczających 

• W razie potrzeby zaplanuj 
płaskowniki zabezpieczające 

• Płaskowniki należy zamontować 
za pomocą kołków (podłoże 
betonowe) lub przyspawać (stal)

• Jeżeli to konieczne uwzględnij 
strefy wypływu masy 
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Spawanie siatki : odległość ok. 
250 mm

Sztywne i twarde mocowanie, 
odległość od ściany ok. 5 mm

Zamocowanie siatki na betonie, 
odległość od ściany, 5 mm

Mieszarka Kalenborn

Wsypać twardy 
kompozyt KALCRET 
do mieszarki

Dodawanie komponentów 
włókien 

• Zasadniczo zalecamy dodawanie 
włókiem stalowych lub z tworzywa 
sztucznego.

• Włókna dodawane są w czasie mieszania. 

• Należy zwrócić uwagę na to, aby nie 
doszło do przylepiania się i zatykania 
komponentów włókien , dlatego należy 
dodawać je stopniowo i powoli.

Włókna dodawać powoli, ciagle mieszając 
przez ok. 1 minutę

Odpowiednie włókna są dostępne.

Przygotowanie pracy

Masa do szpachlowania KALCRET pozwala na ochronę powierzchni 
poziomych, pionowych, ukośnych i zakrzywionych. Możliwa jest 
również praca na powierzchniach stropowych.

System zbrojenia

W przypadku wszystkich materiałów KALCRET na powierzchniach stalowych 
lub betonowych, konieczne jest zainstalowanie zbrojenia.

Zamocowanie siatki na powierzchni za pomocą odpowiednich akcesoriów w 
odległości ok.5 mm do ściany podlegajacej wyłożeniu. W przypadku otwartych 
powierzchni wystarczającą będą punkty zamocowania w odległości ok. 
250 mm. W przypadku kompleksowych geometrii należy uwzględnić więcej 
punktów zamocowania . Siatka musi muć zamocowana na sztywno.

4. PRACA Z MATERIAŁEM KALCRET 

PAMIĘTAJ O 
TYM 
• Przygotuj wystarczającą ilość 

wszystkich materiałów 
włącznie z  KALCRET-em 
oraz włóknami  

• W przypadku materiału 
KALCRET-X należy zaplanować 
ok. 5 - 10 % strat  

• Przygotuj mieszarkę ze 
zbiornikiem zabezpieczonym 
przed zużyciem 

• Przygotuj narzędzia do 
murowania oraz zbiornik 

• Miarka do odmierzania 

• Przygotuj system zbrojenia, na 
przykład wypro� lowana siatka 
zbrojeniaowa 

• Sprawdź i przygotuj akcesoria 
do mocowania systemu 
zbrojeniowego 

• Zwróć uwagę na właściwy 
dobór materiału 

• Zamocuj system zbrojenia

Zbiornik mieszarki Kalenborn 
zabezpieczony przed zużyciem   

Podawanie materiału do mieszarki

PAMIĘTAJ O 
TYM 

• Potrzebną ilość materiału 
KALCRET wsyp do czystej 
mieszarki

• 1 worek materiału KALCRET 
(25 kg) daje ok. 9 l masy

• Usuń lub rozbij wszelkie grudki

• Dodaj 0,5 kg włókien stalowych 
na worek materiału  KALCRET 
(25 kg) 
lub

• Dodaj 5 g włókien z tworzywa 
sztucznego na worek materiału 
KALCRET (25 kg)

• Uważaj na właściwy wybór 
materiałów

• Włókna przechowywać w suchym 
miejscu

• Sprawdź czy nie ma grudek 

• Włókna dodawaj powoli i 
stopniowo

• Włókna i kompozyt twardy mies-
zaj na sucho przez ok. 
1 minutę

• Zwróć uwagę na dobre 
wymieszanie 

Przygotowanie masy
ca. 5 bis 8 Minuten (Standardtemperatur 10 - 30 °C)

woda 
(10 – 25 °C)

mieszać 
4 – 8 minut

np.  0,5 kg 
włókien stalowych 

mieszać na sucho 
przez ok. 1 minutę

25 kg 
np. KALCRET BTY

+1 + 4-5

4.1  MASA DO SZPACHLOWANIA
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Gotowa masa powinna mieć sztywną/
plastyczną konsystencję.

Sztywna/plastyczna masa KALCRET (X) do 
nakładania za pomocą kielni

Gotowa do użycia masa KALCRET

Mieszać przez 4 - 5 minut, sprawdzić wynikWodę dodawać zgodnie z instrukcją obsługi 

Dodawanie wody

• Przestrzegać zakresu dozowania ilości wody 
zgodnie z instrukcją obsługi.

• Starannie odmierzyć potrzebną ilość wody  
i powoli dodawać ją mieszając.

Ilość wody do materiałów KALCRET

• Używać tylko czystej wody pitnej o maksymalnej temperaturze 
25 °C i przynajmniej 10 °C . 

• Po 4 - 5 minutach mieszania osiągamy żadaną sztywną/plastyczną 
konsystencję roboczą 

Materiał KALCRET Ilość wody 

KALCRET ANX 1.625 - 2.125 ml

KALCRET BTX 1.625 - 2.125 ml

KALCRET BNX 1.750 - 2.625 ml

KALCRET BTY 1.300 - 1.800 ml

KALCRET CTX 1.400 - 1.800 ml

KALCRET CNX 1.550 - 2.050 ml

PAMIĘTAJ O 
TYM 
• W zależności od warunków 

otoczenia i właściwości 
produktu czas mieszania i 
potrzebna ilośc wody może się 
zmieniać.

• W przypadku zbyt suchej masy 
KALCRET, dodawaj wodę po 
25 ml na  25 kg materiału 
KALCRET 

• Wszystkie dane standardowe 
dotyczą zakresu temperatur 
otoczenia 10 - 30 °C

• W przypadku wyższych 
temperatur należy skontaktować 
się z �rmą Kalenborn

• gotowa do użycia masa 
powinna mieć sztywną/
plastyczą konsystencję

• gotowa masa KALCRET 
powinna być wolna od 
grudek 

Nakładania masy 

Po uzyskaniu jednorodnej mieszanki masa KALCRET może być nakładana na 
przygotowane podłoże przy pomocy właściwych narzędzi . Należyaplikować 
masę w taki sposób, by wypełnić całą powierzchnię siatki. W zależności 
od grubości warstwy, masa powinna być nakładana świeżymi  warstwami. 
Zwykle grubość warstwy wynosi pomiędzy 20 a 40 mm. Następnie należy 
wygładzić powierzchnię. 

Temperatura robocza i czas wiązania 

• Optymalna temperatura pracy wynosi 10 - 30 °C.

• Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

• Nie należy nakładać materiału KALCRET w temperaturze poniżej 5 °C.

• Czas wiązania masy po wymieszaniu wynosi 1godzina przy 20 °C.

• W przypadku wyższych temperatur czas obróbki może ulec skróceniu. 
Minimalny czas wiązania wynosi 24 godzny w temperaturze otoczenia 
20 °C. W przypadku niższych temperatur należy zaplanować dłuższe 
czasy wiązania.

1. Możliwe jest bezproblemowe nakładanie 
na powierzchniach stropowych.

2. Łatwe wygładzanie powierzchni 
po aplikacji

Optymalna temperatura 
obróbki :

4. Sprawdzić grubość warstwy i 
ewentualnie wyrównać

3. Zwrócić uwagę na prawidłowe 
wypełnienie systemu zbrojenia

PAMIĘTAJ O 
TYM 

• Zwróć uwagę na czyste 
powierzchnie do wyłożenia

• Dobrze zamocuj system zbrojenia

• Przygotuj sztywną/plastyczną 
masę do nakładania KALCRET 

• Uważaj na prawidłowe dodawanie 
wody i mieszać przez przynajmniej 
4 - 5 minuty

• Sprawdź czy nie ma grudek, ew. 
ponownie wymieszaj

• Nanieś masę KALCRET

• Całkowicie wypełnij system 
abrojenia

• Sprawdź grubość warstwy

• Wygładź powierzchnię KALCRET-u

10 - 30 °C

Czas obróbki 
1 godzina 

60
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Zbiornik mieszarki firmy Kalenborn 
zabezpieczony przed zużyciem

Wsypywanie materiału do mieszarki

Przygotowanie do pracy
Masa do odlewania KALCRET nadaje się w szczególności do zabezpieczenia 
powierzchni płaskich. Mogą być produkowane prefabrykowane produkty 
(np. elementy wykładziny, rury elementy konstrukcyjne). Materiał jest 
tiksotropowy, tj.zmienia on swoją lepkość od stałej do płynnej, następnie 
powracająć do stanu stałego poprzez wstrząśnięcie. Następnie masa do 
odlewania musi zostać  
wymieszana poprzez wibrowanie lub stół wibracyjny.

System zbrojenia
W przypadku wszystkich materiałów KALCRET wymagany jest montaż systemu 
zbrojenia.
Standardowo mamy tutaj do dyspozycji system siatki. Materiały powinny być 
dostosowane do konkretnego przypadku zastosowania.
Zamocowanie siatki na powierzchni odbywa się za pomocą odpowiednich akcesoriów 
w odległości ok. 5 - 20 mm  od podłoża, wzależności od grubości wykładziny.
Punkty mocowania w odległości ok. 250 mm będą wystarczające.

Szalunek
Masa do odlewania KALCRET zalecana jest w 
szczególności do wykładania płaskich powierzchni. 
Zwykle wystarczające są w tym wypadku proste 
szalunki. Dla powierzchni pionowych i ukośnych 
wykonywane są specjalne szalunki, które potem 
są zalewane. Po stronie KALCRET-u szalunki powinny 
być możliwie gładkie. 

Przygotować szalunek, zamocować 
system zbrojenia

PAMIĘTAJ O 
TYM
• Przygotuj wystarczającą ilość 

wszystkich materiałów włącznie 
z materiałem  KALCRET 

• dla materiału KALCRET-Y należy 
uwzględnić ok. 5 - 10 % strat

• Przygotuj mieszarkę ew. ze 
zbiornikiem zabezpieczonym 
przed zużyciem

• Przygotuj różne narzędzie i 
pojemniki

• Miarka z podziałką do mierzenia

• Jednostka wibracyjna

• Przygotuj system zbrojenia 
jak np. wypro� lowana siatka

• Zwróć uwagę na właściwy 
dobór materiału

• Starannie przygotuj szalunek 

• Upewnij się, że powierzchnie 
są czyste

4.2 MASA DO ODLEWANIA

Mieszarka � rmy Kalenborn

Wsypać materiał 
KALCRET do mieszarki

KALCRET

Włókna dodawać powoli i jednostajnie 
mieszając na sucho przez ok. 1 minutę

Do dyspozycji mamy odpowiednie włókna 

Przygotowanie masy KALCRET

Dodawanie włókien

• Zasadniczo rekomendujemy użycie włókien stalowych lub 
z tworzywa sztucznego.

• Włókna są albo już zawarte w mieszance albo są dodawana w 
czasie mieszania.

• Uważać, aby nie doszło do przylepiania się włókien, dlatego 
należy je dodawać powoli.  

PAMIĘTAJ O 
TYM

• Wsyp do czystej mieszarki 
potrzebną ilość materiału KALCRET 

• 1 worek KALCRET-u (25 kg) daje ok. 
9 l masy

• Uważaj na grudki

woda 
(10 – 25 °C)

mieszać 
4 – 8 minut

np.  0,5 kg 
włókien stalowych 

mieszać na sucho 
przez ok. 1 minutę

25 kg 
np. KALCRET BTY

+1 + 4-8

• Dodaj np. 0,5 kg włókien stalowych 
na worek KALCRET-u (25 kg) 

lub

• Dodaj  5 g włókien z tworzywa 
sztucznego na worek KALCRET-u 
(25 kg)

• Zwróć uwagę na włąaściwy dobór 
materiału

• Włókna należy przechowywać w 
suchym miejscu

• Sprawdź czy nie ma grudek

• Włókna dodawaj powoli i 
jednostajnie

• Włókna i kompozyt twardy 
mieszaj na sucho przez ok.1 minutę

• Dobrze wymieszaj

Ok. 5 – 8 minut ( temperatura standardowa 10 – 30 °C)
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Gotowa do obróbki masa powinna mieć plastyczną konsystencję.

Gotowa do użycia masa KALCRET 

Mieszać przez 4-8 minut,  sprawdzić wynikDodawać wodę zgodnie z instrukcją

Obróbka masy do odlewania
Masa  KALCRET przeznaczona do odlewania powinna zostać 
wymieszana zgodnie z instrukcją, należy ją wlać do przygotowanego 
szalunku i zagęszczać wibratorem. Wolne wlewanie oraz zagęszczanie 
małymi ilościami zapewni jednorodną odporność na ścieranie.

Temperatura obróbki i czas wiązania 

• Optymalna temperatura obróbki wynosi 10 - 30 °C.

• Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia

• KALCRET nie powinian być stosowany przy temperaturze  
otoczenia poniżej 5 °C 

• Czas obróbki po wymieszaniu wynosi do 1 godziny przy 20 °C.

• W przypadku wyższych temperatur czas obróbki może ulec skróceniu.

• Szalunek można usunąć przy temperaturze otoczenia 20 st. C po ok.
12 – 20 godzinach ( w zależności od grubości warstwy ). 
Powierzchnie Kalcret-u należy potem zabezpieczyć przed zbyt szybkim 
odparowaniem resztkowej wilgoci.  Do tego celu nadaje się np. spray 
uszczelniający powierzchnię lub pokrycie z foli polietylenowej.

• Minimalny czas wiązania po usunięciu szalunku w temperaturze 
otoczenia 20 °C wynosi 24 godziny.

1. Przygotowanie szalunku 2. Przygotowanie masy zgodnie z instrukcją

4. Do zagęszczania używać wibratora 
zewnętrznego 

3. Dokładnie wypełnić szalunek

Dodanie wody
• Przestrzegać zakresu dozowania wody zgodnie z instrukcją 

• Dokładnie odmierzyć potrzebną ilość wody i dodawać ją powoli 
cały czas mieszając  

• Stosować tylko czystą wodę pitną o temp. max. 25 °C i 
przynajmniej10 °C .

• Po ok. 4 - 8 minutach otrzymujemy żądaną plastyczną 
konsystencję.

• Po zatrzymaniu mieszania na powierzchni materiału nie powinna 
zbierać się woda.

PAMIĘTAJ O 
TYM 

• Uwaga : 
należy koniecznie przestrzegać 
instrukcji obróbki (nadruk na 
opakowaniu)

• W zależności od warunków 
otoczenia i właściwości 
produktu czas mieszania oraz 
potrzebna ilość wody mogą 
się zmieniać 

• W przypadku zbyt suchej masy 
KALCRET należy stopniowo 
dodawać wody w ilości 25 ml 
na 25 kg materiału KALCRET

• Wszystkie dane standardowe 
dotyczą zakresu temperatury 
otoczenia 10 - 30 °C.

• W przypadku występowania 
wyższych temperatur prosimy 
o kontakt z �rmą Kalenborn

• Masa KALCRET  jest gotowa 
do użycia, gdy tylko uzyska 
plastyczną konsystencję

• Gotowa masa KALCRET 
powinna być całkowicie 
wolna od grudek.

PAMIĘTAJ O 
TYM 

• Starannnie przygotuj szalunek

• Upewnij się, że powierzchnie 
są czyste

• Sprawdź zamontowanie systemu 
zbrojenia

• Przygotuj plastyczną masę do 
odlewania KALCRET 

• Zwróć uwagę na właściwe 
dodanie wody

• Mieszaj przez przynajmniej 
5 - 8 minut

• Upewnij się, że mieszanka nie 
zawiera grudek, ew. wymieszać 
ponownie

• Odlej i zagęść KALCRET 

• Zastosuj wibrator

• Sprawdź wypełnienie

• Wygładź powierzchnie KALCRET-u

• Po odlaniu uszczelnij powierzchnie 
lub przykryj folią polietylenową 

Optymalna temperatura 
obróbki : 

10 - 30 °C

Czas pracy 
1 godzina

60
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Przyspawanie siatki : odległość ok. 250 mm Sztywne zamocowanie, odległość 
od ściany : 5 mm

Zamocowanie siatki na betonie, odległość 
od ściany, 5 mm

System natryskiwania Kalenborn

Zbiornik mieszarki firmy Kalenborn 
zabezpieczony przed zużyciem 

Zalecenia w przypadku stosowania innych 
systemów do natryskiwania

Wąż 

• Długość węża natryskowego: co najmniej 60 m

• Średnica węża natryskowego: 32 mm

• Zalecane ciśnienie wody 16 bar

Dysza 

• Stosowane stożkowej dyszy z Vulkolan  32 mm na18 mm

• Dysza z 16 otworami ( średnica 1 mm) do doprowadzenia wody 

• Dysza z zaworem igłowym w celu ustawienia optymalnego 
zapotrzebowania na wodę 

Odpowiednimi maszynami do natryskiwania można zrealizować 
długość węża  400 m oraz wysokość przenoszenia do 300 m. 

Urządzenie do natryskiwania firmy Kalenborn

Przygotowanie prac
Możliwe jest natryskowe nanoszenie materiału KALCRET na duże 
powierzchnie w najkrótszym czasie  5 m2/godzinę 
(przy grubości warstwy 25 mm ). Minimalna odległość od powierzchni wykładziny 
powinna wynosić 800 – 1200 mm. Do wykładania powierzchni < 0,5 m², jak również 
promienia <R = 200 technologia natryskiwania mniej się nadaje. Natryskiwanie 
następuje z reguły na ścianach i powierzchniach ukośnych.  Możliwa jest również 
obróbka skomplikowanych powierzchni stropowych. Powierzchnie posadzkowe 
możliwe są z zachowaniem odpowiednich reguł. Natryskiwanie materiałem resztek, 
które odbiły się i dodawanie ich ponownie do masy jest niedozwolone. Dla lepszej 
kontroli żądanej grubości wykładziny zaleca się podział powierzchni na pola robocze 
(ca. 2 m²). W tym celu mocowana jest na siatkę listwa np. z tworzywa sztucznego z 
drutem lub kablem, co daje grubość całkowitą (przykład : odległość siatka 
5 mm + siatka 8 mm + listwa  17 mm = grubość wykładziny 30 mm).

System zbrojenia
W przypadku wszystkich materiałów KALCRET konieczne jest zamocowanie systemu 
zbrojenia na powierzchnie stalowe ew. betonowe. Zamocowanie siatki następuje na 
powierzchni za pomocą odpowiednich akcesoriów  w odległości 3-5 mm do 
powierzchni podstawowej. W przypadku stali poprzez spawanie, w przypadku betonu 
poprzez łączenie kotwami. KALCRET nie przyczepia się bezpośrednio do stali lub 
betonu. Wystarczające są punkty mocowania w odległości ok. 250 mm. Siatka musi 
zostać zamocowana na sztywno. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, są do dyspozycji także 
inne systemy zbrojenia. Powierzchnie do wyłożenia muszą być wolne od smarów i 
kurzu. Powierzchnie betonowe należy wcześniej zwilżyć przed nanoszeniem.

PAMIĘTAJ O 
TYM 
• Przygotuj w odpowedniej 

ilości wszystkie materiały 
włącznie z KALCRET-em. 

• W przypadku materiału 
KALCRET należy zaplanować 
ok. 15 - 20 % strat.

• Przygotuj system zbrojenia 
jak np. wypro�lowana siatka

• Sprawdź i przygotuj 
akcesoria do zamocowania 
systemu zbrojenia

• Zwróć uwagę na właściwy 
dobór materiałów 

• System zbrojenia

4.3 PRZYGOTOWANIE MASY KALCRET 
DO NATRYSKIWANIA

Ogólne wskazówki dotyczące obróbki
Masa do natryskiwania KALCRET jest kompozytem twardym na bazie cementu do procesu 
natryskiwania na sucho.  Należy pamiętać, aby obróbka masy do natryskiwania KALCRET 
odbywała się po uprzednich technicznych uzgodnieniach z �rmą Kalenborn. 

PAMIĘTAJ O 
TYM 

• Specjalne urządzenie do 
natryskiwania materiału KALCRET 

• Stałe i jednorodne przenoszenie 
masy KALCRET do dyszy

• Dozowanie i wtryskiwanie wody 
dla optymalnego stosowania 
materiału KALCRET

• Dodawanie włókien, jeżeli to 
konieczne

• Przygotowanie urządzenia do 
natryskiwania w kontenerach 
montażowych

• Odległość robocza  
800 - 1.200 mm od powierzchni

• Odległości przenoszenia masy do 
natryskiwania do100 m, pionowo 
40 m 
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Mieszanka KALCRET  
do mieszarki

KALCRET

Dodawanie włókien
•   Zasadniczo zalecamy dodawanie włókien stalowych lub 

z tworzywa sztucznego

• Włókna są albo już zawarte w mieszance lub są dodawane w 
trakcie mieszania. 

• Należy zwrócić uwagę na to, aby nie dochodziło do sklejania 
się komponentów włókien, 

• z tego powodu należy dodawać je powoli. 

Włokna dodawaj powoli i stale oraz mieszać 
na sucho ok. 1 min.  

Odpowiednie włókna są do dyspozycji

Nakładanie masy natryskowej
Po dodaniu włókien i wymieszaniu na sucho do maszyny do natryskiwania dodawany jest 
twardy kompozyt  KALCRET w postaci suchej mieszanki. Transport materiału z 
maszyny do dyszy rozpylajacej następuje wężem za pomocą sprężonego powietrza. 
Optymalna konsystencja obróbki zapewniona jest dzięki precyzyjnemu dozowaniu wody. 
Zapotrzebowanie na wodę wynosi ok. 5 bis 7,5 % masy mieszanki. 
Masa KALCRET nakładana jest systematycznie na przygotowane podłoże.
Jeżeli drobna część wylewa się lub kapie z dyszy natryskowej, średnica dyszy jest za duża 
lub ciśnienie natryskowe zbyt małe. Prowadzi to do zwiększonych strat i zmniejsza jakość 
masy. Straty wynoszą ok. 5-20%, w zależności od sytuacji. Zasadniczo obowiązuje reguła: 
im grubsza wykładzina, tym mniejsze straty materiału. 
Na poczatku całkowicie wypełnić siatkę. W zależności od grubości warstwy materiał 
nakładany jest warstwowo mokre na mokre. Minimalna grubość warstwy wynosi 20 mm. 
Zalecana grubość warstwy wynosi 20 do 50 mm.

Dysza powinna być prowadzona prostopadle do powierzchni aplikowanej wykładziny. 
Po natrysku powierzchnie należy wygładzić i wyrównać kielnią. Poprzez zastosowanie 
dodatku plastycznego można wydłużyć czas obróbki. Maksymalne dozowanie wynosi: 
1paczka dodatku na 25 kg KALCRET. Dodatek jest mieszany do masy na sucho. 
Po związaniu powierzchni płyn utwardzający lub folia chronią przez zbyt szybkim 
wyschnięciem.

Temperatura obróbki i czas wiązania

• Optymalna temperatura robocza wynosi 10 - 30 °C. 

• Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. 

• KALCRET nie należy nakładać w temperaturze poniżej 5 °C .

• Czas obróbki po wymieszaniu wynosi do 1 godziny w temperaturze 20 °C.

• W wyższych temperaturach czas obróbki może ulec skróceniu. Minimalny czas

• wiązania wynosi 24 godziny  w  temperaturze otoczenia 20 °C.

• Niższe temperatury wymagają dłuższego czasu wiązania. 

Urządzenie do natryskiwania firmy 
Kalenborn

Technologia natryskiwania firmy Kalenborn

Zwrócić uwagę na dobre wypełnienie 
systemu zbrojenia

PAMIĘTAJ O 
TYM 
• Stosowanie wyłącznie 

prostych włókien stalowych 

• Dodawanie 0,5 kg włókien 
stalowych na worek KALCRET 
(25 kg) 

lub

• Dodawanie 5 g włókie z 
tworzywa sztucznego na Sack 
KALCRET (25 kg)

• Zwróć uwagę na właściwy 
dobór materiałów 

• Włókna przechowywać w 
suchym miejscu 

• Usuń lub rozbij wszelkie grudki 

• Włókna dodawaj powoli i stale

• FWłókna i kompozyt twardy 
mieszaj na sucho przez ok.1 
minutę

• Zwróć uwagę na dobre 
wymieszanie

• Wsyp KALCRET do maszyny 
do natryskiwania

• Natryskuj zwilżoną masę

Produkcja masy KALCRET

Temperatura standardowa 10 – 30 °C

Dodawanie materiału 
KALCRET do maszyny 

do natryskiwania

Natryskiwanie 
zwilżonej masy.

np. 0,5 kg 
włókien stalowych 

Mieszać na sucho 
w mieszarce przez 

min. 1 minutę

25 kg 
np.KALCRET BTS

+1
PAMIĘTAJ O 
TYM 

• Przygotuj w odpowiedniej ilości 
wszystkie materiały włącznie z  
KALCRET-em i włóknami 

• Zabezpiecz dostęp do mediów z 
czystą wodą, prądem i sprężonym 
powietrzem

• Przygotuj czystą powierzchnię

• Sprawdź prawidłowość montażu 
systemu zbrojenia 

• Natryskuj KALCRET

• Odległość robocza  800 - 1200 mm 
od wykładanej powierzchni

• Sprawdź grubość warstwy

• Wykonaj gładką powierzchnię 
KALCRET 

• Po natryskiwaniu uszczelnij 
powierzchnię lub  

• przykryj folią polietylenową

Po nałożeniu wygładzić 

Optymalna 
temperatura 
obróbki : 

10 - 30 °C
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Tempeatury robocze powyżej  150°C

1. Pierwsze uruchomienie urządzenia po wyłożeniu wykładziny KALCRET, 
również po zakończeniu napraw:  Przestrzegać minimalnego czasu wiązania 
wynoszącego 24 godziny. Następnie uruchomić urządzenie. Maksymalny 
wzrost temperatury wynosi 40 °C/h do temperatury 150 °C. Przy pierwszym 
uruchmieniu po nałożeniu KALCRET-u nalezy utrzymywać temperaturę na 
poziomie  150 °C przez 12 godzin. Potem maksymalny wzrost temperatury 
wynosi 100 °C/h aż do temperatury roboczej. 

2. Przy ponownym uruchomieniu po przestoju ( dłużej niż 24 h, 
temperatura poniżej punktu rosy, kondensacja wilgoci itd. ) : maksymalny 
wzrost temperatury wynosi 40 °C/h aż do temperatury roboczej 150 °C. 
Paza tym maksymalny wzrost temperatury wynosi 100 °C aż do osiągnięcia  
temperatury roboczej. 

3. W przypadku regularnego uruchamiania i wyłączania urządzenia 
bez dłuższych okresów przestoju ( mniej niż 24 h) ew. bez temperatur 
poniżej 150 °C:  

Maksymalny wzrosty temperatury wynosi 300 °C/h.

Krzywe uruchmienia przy temperaturach roboczych powyżej  150 °C
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Uszczelnianie powierzchni

Po obróbce KALCRET-u i po ok. 60 minutach schnięcia należy zastosować 
uszczelnianie powierzchni płynem utwardzającym lub przykryć 
powierzchni folią polietylenową. 

Bez uszczelniania powierzchni nastąpi zbyt szybkie wysychanie masy 
KALCRET, t.j. nie można będzie zagwarantować wytrzymałości i 
związania materiału.

Pęknięcia skurczowe

Ze względu na specy�kację produktu podczas wiązania i utwardzania 
materiału mogą wystąpić mikropęknięcia, które nie są wadami. 

Pierwsze uruchomienie

Wiązanie materiału KALCRET następuje po dodaniu wody do 
wymieszania, która podczas utwardzania krystalizuje się. 
W przypadku temperatur roboczych powyżej 50 °C wzrost temperatury 
pzy pierwszym uruchmieniu wykładziny musi odbywać się powoli. 
W przeciwnym razie  wykładzina może ulec uszkodzeniu. 

Należy rozróżnić pracę urzadzenia w temperaturach od 150 °C 
oraz powyżej 150 °C.

Temperatury robocze do 150°C

Maksymalna zmiana temperatury 40 °C/h

PAMIĘTAJ O 
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5. PO OBRÓBCE

• Ustal metodę

• Przygotuj spray 
zabezpieczający

• Równomiernie i dokładnie 
nanieś płyn utwardzający

• Zużycie 250 ml/m2

• Ew. przygotuj folię 
polietylenową 

• Całkowicie pokryj 
powierzchnię KALCRET-u 
folią polietylenową

Minimalny czas wiązania 24 h

Uruchomienie urządzenia 
możliwe najwcześniej po 24 h 

W przypadku temperatur 
poniżej  20 °C zaplanuj dłuższe 
czasy wiązania

• Mogą wystąpić rysy 
skurczowe.

• Nie są one wadą.

• Wyjaśnij warunki 
eksploatacji urządzenia

• W przypadku temperatur 
roboczych powyżej 400 °C 
stosuj materiał  KALCRET Typ 
T dla wyższych temperatur

• W przypadku temperatur 
powyżej 50 °C uwzględnij 
specjalne krzywe 
rozruchowe

• Uwaga:
nieprzestrzeganie tych 
instrukcji możę spowodować 
uszkodzenie wykładziny.

PAMIĘTAJ O 
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• Przy pierwszym uruchimieniu 
po wyłożeniu przestrzegaj 
minimalnego czasu wiązania 24 h, 
przestrzegaj czasu oczekiwania, 
wolne zwiększanie temperatury 
aż do osiagnięcia temperatury 
roboczej

• Przy ponownym uruchomieniu 
wolne zwiększanie temperatury 
do 150 °C, potem szybkie 
osiagnięcie temperatury roboczej

123
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KALCRET KOMPOZYT MATERIAŁÓW TWARDYCHKALCRET KOMPOZYT MATERIAŁÓW TWARDYCH

Mieszarka

ze zbiornikiem zabezpieczonym przez 
zużyciem

Różne narzędzia budowlane

Kielnia / paca / wiadro

Listwy montazowe 

Sekcje robocze / Zakończenie

Siatka 

Spawarki / Elektrody

Czyszczenie narzędzi i maszyny

Bezwzględnie konieczne jest, aby wszystkie narzędzia i maszyny były 
systematycznie czyszczone podczas i po zakończeniu pracy. 

Zalecane jest stosowanie myjki wysokociśnieniowej do czyszczenia 
zbiornika mieszarki. Nieprzestrzeganie tego wymogu może skutkować 
awarią narzędzi i sprzętu.Ten przepis dotyczący czyszczenia obowiązuje nie 
tylko podczas ew. po zakończeniu pracy na koniec zmiany, ew. zakończeniu 
zlecenia, obowiązuje on również w przypadku zmiany rodzajów 
KALCRET , t.j. np. z KALCRET BNX na KALCRET BTX lub z KALCRET 
BNY na KALCRET BTY.

Kontrola techniczna narzędzi i sprzętu 

Po zakończeniu prac bezwzględnie konieczna jest kontrola techniczna 
wszystkich narzędzi i maszyn. Wszystkie narzędzie i sprzęt muszą być :

• czyste 

• kompletne

• techniczne sprawne

• sprawdzone w zakresie połaczeń elektrycznych

• wymienione części podlegające zużyciu

• sprawdzone w zakresie stanu zużycia . np. narzędzi w mieszarce

PAMIĘTAJ O 
TYM 

• Po zakończeniu prac narzędzia 
i maszyny należy starannie 
oczyścić 

• Zalecane jest stosowanie myjki 
wysokociśnieniowej 

• Uwaga: nieprzestrzeganie 
tego wymogu grozi 
zniszczeniem narzędzi i maszyn

• Przepis dotyczacy czyszczenia 
obowiązuje także w przypadku 
zmiany rodzajów KALCRET-u

• Sprawdzenie stanu 
technicznego wszystkich 
narzędzi i maszyn 

6. AKCESORIA I NARZĘDZIA  

6.1 AKCESORIA I NARZĘDZIE DO 
MASY DO SZPACHLOWANIA KALCRET
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KORZYŚCI DLA 
KLIENTA :

Maszyna do 
natryskiwania

Ew. ze zbiornikiem 
zabezpieczonym przez 
zużyciem

Różne narzędzia 
budowlane

Kielnia / paca / wiadro

Listwy 
montażowe 

Sekcje robocze / 
zakończenie

Siatka

Ew. spawarka/elektrody 

Wąż / dysze do 
natryskiwania

Mieszarka

ze zbiornikiem 
zabezpieczonym przez 
zużyciem

Różne narzędzia 
budowlane

Kielnia / paca / wiadro

Szalunki

Np. płyty drewniane, 
ramy

Siatka

Ew. spawarki / Elektrody

Wibratory 
zewnętrzne

6.3  KALCRET MASA 
 NATRYSKOWA

6.2  MASA ZALEWOWA 
 KALCRET

7. PRÓBKA DLA 

ZAPEWNIANIA JAKOŚCI

  
Warunkiem udanego montażu materiału KALCRET jest uwzględnienie 
i przestrzeganie przepisów zgodnie ze wskazówkami zawartymi w 
instrukcji KALCRET.

Instrukcję można pobrać z naszej 
strony globalnej Kalenborn: 

Kalenborn oferuje sprawdzenie właściwości produktu w oparciu o 
analizę wybranego parametru zużycia. Przedmiotem badania próbek 
materiałowych jest odporność na erozję. Mierzona jest odporność na 
zużycie wg normy ASTM C 704-15.

Na podstawie określonych próbek materiałowych, które są 
wykonywane na placu budowy w warunkach instalacji, można 
zademonstrować prawidłowe wykonanie podczas montażu oraz 
zidenty� kować problemy wynikające z nieprawidłowego 
wykonania prac.

Próbki materiałowe mogą zostać wykonane za pomocą 
form z tworzywa sztucznego w formacie 320 x 300 x 40 mm .

Rozszerzone metody testowania można uzgodnić z naszym laboratorium. 
Szczegóły dotyczace zakresu próbek, instrukcji postępowania z tymi 
próbkami oraz kosztów zostaną podane w naszej ofercie. Wszystkie 
pozostałe kwestie należy uzgadniać z � rmą Kalenborn Polska.

• Zapewnienie jakości materiału

• Prawidłowe przygotowanea i 
aplikacja produktu na podstawie 
kluczowego wskaźnika 
efektywności

Forma podstawowa z tworzywa 
sztucznego 320 x 320 x 40
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