
РЕКЛИ-Материали за мит бетон и 
повърхностна защита 



Reckli CR Type N – Забавител за мит бетон 
За производството на мит архитектурен бетон с 
различни дълбочини на измиване 

Дълбочините на измиване са ориентировъчни стойности и зависят 
от класа на цимента, съотношението цимент/вода, инертните 
добавки и количеството на фините добавки. Ще Ви консултираме за 
избора на подходящия тип. 

 
 
Reckli CR Type N 
е един повърхностен бетонактиватор за изработване на 
фин до груб мит бетон, както по позитивен, така и по 
негативен способ. Reckli CR Type N се предлага за 12 
различни дълбочини на измиване. 
 
 
Предимства 
- хомогенно измиване 
- бързо и лесно измиване 
- малък разход 
- много бързо изсъхване 
- лесно почистване на кофража 
 
 
Приложение 
- архитектурни фасадни елементи 
- готови елементи 
- местен бетон 
- награпавяване на бетонни фуги 
- бетонни изделия 
 
 
 
 
Детайлирани указания по приложението ще намерите в 
техническите спецификации на продуктите. 

Reckli CR 

Type N 
Цвят Големина на 

инертните 

добавки 

Дълбочина 

на измиване 

N/Mikro турско син 0 - 3 мм ок. 0,2 мм 

N/01 син 0 – 4/8 мм ок. 0,5 мм 

N/02 кафяв 2 – 4/8 мм ок. 1,0 мм 

N/10 зелен 4 – 8/10 мм ок. 1,5 мм 

N/25 жълт 4 – 8/10 мм ок. 2,0 мм 

N/50 червен 6 – 9/12 мм ок. 2,5 мм 

N/80 сив 8 – 12 мм ок. 3,0 мм 

N/100 жълт (горчица) 8 – 16 мм ок. 3,5 мм 

N/130 бял 12 – 18 мм ок. 4,0 мм 

N/200 оранжев 16 – 22 мм ок. 5,0 мм 

N/300 червено-
виолетов 

16 – 22 мм ок. 6,0 мм 

N/400 синьо-виолетов 18 – 25 мм ок. 7,0 мм 
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Reckli CR Type PV – Забавител за мит бетон 
За изработване на висококачествени мити бетони 
по позитивния способ  

Детайлирани указания по приложението ще намерите в 
техническите спецификации на продуктите. 

 
 
Reckli CR Type PV  
е един повърхностен бетонактиватор за изработване на 
фин до груб мит бетон по позитивен способ. Особеното 
на този продукт е  че той съдържа и добавки за 
допълнителна обработка. По този начин се 
предотвратява загуба на влага от пресния бетон и 
същевремено той се предпазва от атмосферни и други 
вредни за структурата му  влияния. Тeзи  добавки 
особено допринасят и за равномерното втвърдяване на 
бетона. Reckli CR Type PV се предлага за 11 различни 
дълбочини на измиване. 
 
Предимства 
- хомогенно измиване 
- много лесно измиване 
- малък разход 
- може да се пръска 
- слаб мирис 
- екологичен 
 
Приложение 
- бетонни изделия 
- бетонни алеи 
- награпавяване на бетонни фуги 
- бетонни павета,  местен бетон. 
 
 
Забавителят Reckli CR Type PV, който лесно се 
разбърква, се нанася плътно на един слой върху пресния 
бетон с помощта на пръскачка. Измиването се извършва 
по принцип в интервал между 5 часа до 3 дни.  
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Reckli CR 

Type PV 
Цвят Големина на 

инертните 

добавки 

Дълбочина 

на измиване 

PV/Mikro турско син       0 - 3 мм ок. 0,2 мм 

PV/01 син   0 – 4/8 мм ок. 0,5 мм 

PV /02 кафяв   2 – 4/8 мм ок. 1,0 мм 

PV /10 зелен 4 – 8/10 мм ок. 2,0 мм 

PV /25 жълт 6 – 8/10 мм ок. 2,5 мм 

PV/ 50 червен    8 – 16 мм ок. 3,0 мм 

PV /80 сив    8 – 16 мм ок. 4,0 мм 

PV /100 жълт 
(горчица) 

 12 – 16 мм ок. 5,0 мм 

PV /130 бял  12 – 16 мм ок. 5,5 мм 

PV /200 оранжев  18 – 25 мм ок. 6,5мм 

PV /300 виолетов  18 – 25 мм ок. 7,0 мм 

Дълбочините на измиване са ориентировъчни стойности и 
зависят от класа на цимента, съотношението цимент/
вода, инертните добавки и количеството на фините 
добавки. Ще Ви консултираме за избора на подходящия 
тип. 
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Reckli Продукти – за киселинна обработка 

Архитектурно оформени бетонни елементи с особено 
атрактивна повърхност придобиват все по-голямо 
значение. С финната киселиннаобработка (ецване) на 
бетонна се постига една повърхност, която е съвсем 
близка до тази на обработен пясъчник. 
 
 
Reckli CemGel К 
е един гъст, желеобразен продукт, който се състои от 
повърхностноактивни киселини и се използува за 
постигане на микроскопично измиване т.е. леко 
ограпавяване на бетонната повърхност. 
 
Лесноразбъркващия се гел Reckli CemGel К се нанася в 
идеалния случай върху 2 – 3 дни стария бетон, който 
предварително добре сте намокрили, най-добре с голяма 
мека метла/четка. За постигане по-големи дълбочини на 
измиване този процес се повтаря няколкократно. 
 
Предимства 
- стабилно качество 
- висококачествени киселини 
- слаб мирис 
- не образува вадички от измиването 
- екологичен, минимално съдържание на сулфати 
 
Приложение 
 
- бетонни изделия 
- бетонни елементи 
- архитектурни фасадни елементи 
- готови панли 
- местен бетон. 
 
 
Reckli CemGel КS 
е  със същото приложение както и Reckli CemGel К, но с 
по-голяма концентрация на  повърхностноактивните 
киселини. Ето защо този продукт се използва там, където 
е необходимо по-дълбоко ецване или където ще се 
обработват по-стари бетонни елементи. 
 
Детайлирани указания по приложението ще намерите в 
техническите спецификации на продуктите. 
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Reckli OS — Системи за повърхностна защита  

   Системите на РЕКЛИ за повърхностна защита се 
прилагат за предпазване от проникването на влага и/или  
други химикали и се използуват например за бетонни 
фасади, готови бетонни елементи, бетонни мозайки 
както и при строеж на мостове и тунели. 
   Главната причина за щети по фасади и други 
повърхности е водата. Тя подпомага проникването на 
вредни емисии, микроорганизми и соли в бетонната 
повърхност, които могат постепено да доведат до 
заначителни увреждания на обекта. 
   С нашите продукти допринасяме за трайната защита 
на бетона в съответствие с  изискванията на 
инвеститора, а при необходимост с тях могат да се 
постигнат и съответни оптични ефекти. 

Продукт Предимства Приложение 

Reckli–OS HO        
безцветен импрегнатор на 
водна основа 

Защитта срещу изсоляване, вода и 
всякакви замърсявания 

Подходящ за всякакви бетонни 
повърхности . 

Reckli-OS Premium 
безцветен импрегнатор, 
съдържа разтворители 

Защитта срещу изсоляване, вода и 
всякакви замърсявания 

Подходящ за всякакви бетонни 
повърхности. 

Reckli-OS W       
импрегнатор с копринен 
блясък на водна основа 

Защитта срещу изсоляване, вода и 
всякакви замърсявания 

Подходящ за обработени бетонни 
повърхности като мити, ецвани, обструени 
с пясък или очукани. 

Reckli-OS Intensiv 
импрегнатор с копринен 
блясък и подсилване на цвета 

Защитта срещу изсоляване, вода и 
всякакви замърсявания 

Подходящ за обработени бетонни 
повърхности като мити, ецвани, обструени 
с пясък или очукани. 

Reckli-OS D             
безцветен импрегнатор на 
водна основа 

Защитта срещу изсоляване и вода. Подходящ за всякакви бетонни 
повърхности. 

Reckli-OS ZE      
универсален почистител 

Прилага се при замърсявания като 
циментово мляко, изсоляване и др. 

За всякакви минерални повърхности. 
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