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Kerasal® XTWB 08 
Beton pentru structuri pentru 

apă potabilă 
 

    Kerasal® XTWB 08 este un beton uscat cu întărire 
hidraulică, modificat cu micosilică, cu agregate de 
cuarț natural rotunjite (DIN EN 12620, clasa de 
sensibilitate alcalină E1 – apariții inofensive) și 
ciment de furnal (DIN 1164 / DIN EN 197). 
Betonul este conform DIN EN 206-1 / DIN 1045-2, 
este un produs pur mineral, clasificat de tip 1 
conform normei DVGW – fișa W 300 și este utilizat 
pentru reabilitarea structurilor pentru apă potabilă. 

Domenii de utilizare 
Kerasal®  XTWB 08 este utilizat pentru: 

 umplerea cavităților, golurilor și spațiilor libere 

 pentru lucrări de betonare în sectorul apei 
potabile 

 pentru betonare a elementelor masive. 

Proprietăţi 

 este un produs pur mineral, clasificat de tip 1 
conform normei DVGW – fișa W 300 

 îndeplinește cerințele clasei de expunere XTWB 
conform normei DVGW – fișa W 300-4 

 poate fi prelucrat atât în consistență rigidă (F1), 
cât și plastică (F2) 

 are grad scăzut de contracție 

 este avizat sanitar pentru utilizare în contact cu 
apa potabilă (testat în conformitate cu fișa W 
347 a normei DVGW, iar microbiologic nu este 
necesară testarea lor conform fișei W 270 
pentru că nu conține aditivi organici) 

 nu este inflamabil, material de construcție  
clasa A 1 (DIN EN 13501-1) 

 are conținut redus de crom conform Directivei 
2003/53/CE 

 sunt produse supuse unei monitorizări 
continue, conform standardelor și directivelor 
actuale, iar producția lor este certificată ISO 
9001. 

Granulație: 0 – 8 mm 
 
Punere în operă 
Reabilitarea structurilor de apă potabilă este un  
serviciu special ce necesită un grad înalt de grijă și 
igienă. În conformitate cu norma DVGW, acest tip 
de lucrări trebuie să fie realizate de către companii 
specializate, certificate W 316.  

Următoarele instrucțiuni de prelucrare oferă informații  
importante, dar nu înlocuiesc analizele și planificarea 
lucrărilor pentru repararea betonului. 

1. Pregătirea stratului sport 
Este important ca betonul să se aplice pe o suprafață 
curățată în prealabil cu mare atenție, rugoasă și 
portantă. Pentru curățare, îndepărtarea părților 
neaderente și asperizarea substratului, sunt 
recomandate sablarea cu abrazivi solizi și sablarea cu 
apă cu presiune mare. 
Înainte de betonare, substratul din beton trebuie să fie 
ușor umed.   
 
2. Amestecare 
Este de preferat ca Kerasal®  XTWB 08 să fie 
amestecat într-un malaxor cu amestecare forțată. 
Cantitățile mai mici pot fi preparate într-un recipient 
pentru beton cu ajutorul unui mixer de mână, la turație 
mică. Se adaugă mai întâi 4/5 din cantitatea de apă 
specificată, apoi betonul uscat. După o malaxare de 
cca. 2 minute, se adaugă restul cantității de apă, dacă 
este necesar și se reia malaxarea timp de încă 2 
minute, până se obține o consistență omogenă.  

Timpul de amestecare: 4 minute în malaxor cu 
amestecare forțată  

Cantitatea de apă de amestecare: 11% până la 
max. 12% apă, adică max.3,00 l apă la sacul de 25 
kg. 

Temperatura de procesare / a componentelor: 
între + 5 °C și + 30 °C 
 
3.  Aplicare 
 Kerasal®  XTWB 08 poate fi prelucrat manual sau 
mecanizat.  
Cofragul în care materialul este turnat trebuie să fie 
strâns ferm și bine fixat. Utilizarea cofrajelor 
neabsorbante facilitează decofrarea ulterioară și 
asigură margini / muchii netede și bine conturate. 
În cazul prelucrării mecanizate, trebuie utilizată o 
tehnologie adecvată de amestecare și transport, cum 
ar fi Putzmeister SP 11 LMR, unde trebuie utilizate 
maxim două lungimi de furtun DN 50. 
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4. Tratarea ulterioară a suprafețelor 
Betonul proaspăt trebuie protejat împotriva razelor 
directe ale soarelui, a curenților de aer, a înghețului 
și a ploii. Tratarea ulterioară trebuie începută cât 
mai curând posibil și trebuie realizată prin 
menținerea unei umidități mari (≥95%, cu 
pulverizatoare) sau prin udare directă, continuă, 
după o întărire suficientă a betonului. Datorită 
exigențelor sporite pe care trebuie să le 
îndeplinească suprafețele rezervoarelor de apă 
potabilă, tratarea lor post-aplicare trebuie să se facă 
timp de 14 zile.  
 
Consum   

 din 25 kg de beton uscat rezultă cca. 12,5 litri de 
mortar proaspăt 

 pentru 1 m3 sunt necesare cca. 2.000 de kg de 
beton uscat 

 
Depozitare 
În spații răcoroase, uscate, ferite de îngheț, pe 
paleți de lemn.  
Sacii deschiși trebuie inchiși imediat după utilizare, 
daca nu sunt complet goliți. Se recomandă 
consumul în termen de 12 luni de la data fabricației 
(înscrisă pe ambalaj). 
 
Ambalare 
Saci multistrat 25 kg 
40 saci x 25 kg = 1000 kg pe europalet 
 
Notificare materiale periculoase 

Materiale nepericuloase / GISCODE: ZP1 
Urmați instrucțiunile specificate pe ambalaje și din 
fișele de siguranță. 
 
 

Alte produse 
Pentru reparații și reabilitări la rezervoarele de apă 
potabilă, sunt disponibile și alte produse Kerasal®: 
Kerasal® ANS și MRM – pentru acoperiri la pereți și 
tavane 
Kerasal® ANS Boden – pentru acoperiri de 
pardoseli 
Mortar pigmentat (alb și albastru) pentru aplicații cu 
cerințe ridicate pentru aspectul vizual 
Kerasal® VGB 14 C 08 – pentru turnarea ramelor 
ușilor și a golurilor de montaj în zona apei potabile  

 Date tehnice 
Kerasal®  XTWB 08 

Rezistența la compresiune* 
2, 7 și 28 zile 

≥ 15 N/mm2 
≥ 30 N/mm2 
≥ 45 N/mm2 

Rezistența la încovoiere* 
2, 7 și 28 zile 

≥ 4 N/mm2 
≥ 6 N/mm2 
≥ 8 N/mm2 

Clasificare 
(DVGW W 300) 

Tip 1 

Clasa de rezistență la compresiune C30/37 
Clasa de consistență 
(în funcție de adăugarea de apă) 

F1 până la F2 

Clasa de expunere conform DIN 1045-2 / EN 206-1 și 
DVGW W300-4 
XTWB XO XC XD XS XF XA XM 
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Clasa de umiditate 
conform DIN 1045-2 / EN 206-1 

WO 
WF 
WA 
WS 

Timp de punere   în operă cca. 45 minute 

Temperatura de punere în operă Între +5°C și +30°C 

Clasa de materiale de construcție 
Clasa A1  

– DIN EN 13501-1 
neinflamabil 

* Valorile specificate sunt valori minime cu adaos maxim 
admis de apă. Rezistența la compresiune determinată pe 
cubul 150/150/150, rezistența la încovoiere pe prisma 
40/40/160 
 
 
 

 

         Kerasal®  XTWB 08 este monitorizat 
extern de către FEhS-Institut für                   
Baustoffforschung din Duisburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Datele din acest prospect, consilierea tehnică de punere în operă şi celelalte recomandări se bazează pe experienţa şi cercetările producătorului. Toate 
datele de mai sus sunt obţinute la o temperatură de 20 0C. Sunt totuşi relative şi nu scutesc beneficiarul/utilizatorul să testeze materialul potrivit scopului său 
de aplicare. Odată cu apariţia acestei fişe tehnice, cele anterioare îşi pierd valabilitatea. 
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