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Technický list 
                         

 

                    NOVAPOR EXTRA             
 

prostriedok na ochranu čerstvého betónu 

 

 

Popis výrobku 

NOVAPOR EXTRA je ošetrovací prostriedok  na čerstvý betón, ktorý znižuje odparovanie vody z jeho povrchu. 
NOVAPOR EXTRA je vodná emulzia špeciálnych parafínov. 
 

Použitie 
Za nepriaznivých podmienok, ako je nízka vlhkosť vzduchu, intenzívny slnečný osvit, vysoké teploty a silný vietor, 

sa môžu z povrchu  1 m
2
  nechráneného čerstvého betónu odpariť až  4 litre  vody za hodinu. To môže viesť 

k trhlinám v betónu už v dobe, kedy je v plastickom stave. Tie potom umožňujú vytvárať zmrašťovacie trhliny 

a dokonca aj porušenie povrchu betónu do hĺbky 10 - 20 mm vysušením a odprášením nezhydratovaného cementu, 

prípadne aj jemného kameniva z povrchu betónu. Preto betonárske predpisy, naše i zahraničné, jednoznačne 
vyžadujú ošetrenie čerstvých betónov.  

Použitím ošetrovacieho prostriedku  sa môže naopak významne zvýšiť hutnosť, súdržnosť a pevnosť v ťahu 

povrchových vrstiev betónu. Významne sa zvyšuje vodotesnosť a odolnosť betónu predovšetkým voči posypovým 

soliam a chemickým vplyvom všeobecne. Použitie ošetrovacieho prostriedku je evidentne jednoduchšie a 
spoľahlivejšie opatrenie ako vlhčenie, ktoré ak má byť účinné, je nutné neustále opakovať a naviac je za nízkych 

teplôt nevhodné.  

Jedným alebo podľa okolností opakovaným nástrekom Novaporu Extra sa povrch betónu pokryje transparentným 
nepriepustným filmom uzatvárajúcim vznikajúce póry tuhnúceho betónu a zamedzuje rýchlemu odparovaniu vody 

z jeho povrchu. Dávku Novaporu Extra je potrebné zvoliť podľa klimatických podmienok. 

 
 NOVAPOR EXTRA sa používa predovšetkým pre zamedzenie nadmerných strát vody z čerstvého betónu, 

ktoré inak vedú k vzniku trhliniek a k odprášeniu. 

 Hlavné použitie : -      betónové vozovky,  

- betónové plochy nádvoria, skladové haly a pod. 
- monolitické betónové konštrukcie  

- betónové dielce 

 NOVAPOR EXTRA je možné nanášať striekaním bežným postrekovacím zariadením. Nanáša sa v dobe, kedy 
povrch betónu prechádza z lesklého na matný alebo po odstránení debnenia. 

                                 

Vlastnosti 
NOVAPOR EXTRA je mliečna až slabomodrá nízkoviskózna kvapalina riediteľná vodou. NOVAPOR EXTRA je 

vodná emulzia prírodne odbúrateľných filmotvorných látok, ktorá po nastriekaní na povrch betónu vytvára film 

neovplyvňujúci vzhľad betónu a postupne sa odbúrava mikrobiologickými, poveternostnými a prevádzkovými 
vplyvmi. Vytvorený film môže nepriaznivo ovplyvniť prípadné ďalšie povrchové úpravy z hľadiska prídržnosti. 

Doporučujeme odskúšanie.  

Spotreba 

150 - 250 g/m
2
  -  t.j. jedným kilom Novaporu Extra ošetríte 4 až 6,5 m

2
. 

 

Skladovanie 
V uzavretých plastových obaloch pri teplote nad 5˚ C je skladovateľnosť 1 rok. Chrániť pre silným ohriatím a 

zmrznutím. Výrobok je nehorľavý.  

 

 

https://najdipsc.zones.sk/PSČ_96001/
https://najdipsc.zones.sk/PSČ_04001/


2 

 

Balenie a dodávanie 
           - volne ložený v cisterne 

   - v návratných a zálohovaných 1000 litrových PE kontejneroch 
   - v nevratných 200 litrových PE sudoch 

           - v nevratných malých PE obaloch  

 

Zabezpečenie kvality  
Vnútorná kontrola kvality výrobkov je zabezpečovaná v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola 

prostredníctvom autorizovanej skúšobne. 
 

Karta bezpečnostných údajov 
Všetky detailné informácie o výrobku (vrátane bezpečnosti práce, prvej pomoci a likvidácie odpadov) nájdete v 

Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.stachema.sk,  resp. vám ju zašleme formou e-mailu. 
 

 

 

Upozornenie 
Naše informácie majú iba smerný charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie.  

Stachema nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku a neručí za 

kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

*Aktuálna verzia nahrádza predošlé vydania technických listov. 
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