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CEMCOM JASTRYCH C35 
                                                                                                                                        

Jastrych cementowy o wysokiej wytrzymałości końcowej klasy CT- C35-F4.   
 

           
 
 
CEMCOM JASTRYCH C35  jest wysoce wytrzymałym 
jastrychem cementowym klasy wytrzymałościowej C35 o 
konsystencji półciekłej S3 wg PN-EN 206-1:2003. 
CEMCOM JASTRYCH C35 jest fabrycznie przygotowaną 
mieszanką na bazie wysokogatunkowych cementów, odpowiednio 
dobranych frakcji kruszyw mineralnych oraz dodatków i domieszek 
modyfikujących właściwości reologiczne gotowego jastrychu.  
Po zmieszaniu z wodą otrzymujemy półciekłą jednorodną masę, 
łatwą do rozprowadzania, po utwardzeniu o wysokiej wytrzymałości 
na obciążenia. 
 
 

CEMCOM JASTRYCH C35 przeznaczona jest do 
wykonywania cementowych podkładów podłogowych i posadzek 
oraz warstw dociskowych, podkładowych i kształtujących spadek, 
wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nadaje się do układania na 
wszystkich podłożach cementowych, warstwach paroizolacji lub 
izolacji przeciwwilgociowych oraz na izolacjach termicznych i 
akustycznych. Masa może być wykorzystywana w czasie napraw 
konstrukcji betonowych i wypełniania ubytków, a nawet produkcji 
cienkościennych elementów betonowych. 
 

 
CEMCOM JASTRYCH C35 należy nakładać na czyste, odkurzone, 
wolne od zanieczyszczeń i skorodowanego betonu oraz pozbawione 
mleczka cementowego podłoże betonowe.  
W zakresie wytrzymałości podłoże powinno posiadać wytrzymałość 
na ściskanie powyżej 25 MPa oraz wykazywać wytrzymałość na 
odrywanie wg „pull-off” minimum 1,5 MPa. 
Przed aplikacją gotowej masy podłoże  powinno być również 
uszorstnione dla zapewnienia prawidłowej przyczepności warstwy 
najlepiej poprzez frezowanie oraz oczyszczone.  
Podłoże nie może być przemrożone.  
Przed rozłożeniem masy CEMCOM JASTRYCH C35 podłoże 
betonowe powinno być zwilżone wodą do pełnego nasycenia, a 
powierzchnia ma mieć stan matowo-wilgotny. Nie dopuszcza się 
pozostawienia na podłożu zastoin – kałuż wody. Jeżeli zachodzi 
potrzeba zapewnienia dużej przyczepności podkładu do podłoża 
cementowego należy wykonać na podłożu warstwy kontaktowej, 
przy użyciu środka gruntującego CEMCOM PRIMER AD oraz 
mineralnego mostka sczepnego CEMCOM CB. 
 
 

 
CEMCOM JASTRYCH C35 jest gotowym produktem w 
formie proszku, który należy tylko zmieszać z czystą wodą. 
Przygotowanie masy polega na dokładnym wymieszaniu produktu z 
czystą wodą w proporcji ok. 3,0 litra na worek 25kg. 
Do mieszania zaleca się stosowanie wolnoobrotowego mieszadła o 
dużej mocy lub betonomieszarek. Czas mieszania to minimum 3 
minuty, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy o 
półciekłej konsystencji. Następnie należy odczekać około minuty 
oraz ponownie lekko wymieszać.  
Czas przydatności do użycia gotowej masy po zarobieniu wodą to 
około 1 godzina. 
Układanie masy powinno być w miarę możliwości wykonywane bez 
przerw. Przerwy mogą spowodować sztywnienie mieszaniny. Kolejne 
rozcieńczenie już stwardniałej mieszaniny nie jest możliwe. Po 
zakończeniu aplikacji należy wyczyścić czystą wodą wszystkie 
narzędzia i pojemniki. 

 
 
 
  
Produkt zgodny z PN-EN 13813: 2013 
Wytrzymałość na ściskanie 
po 28 dniach min. 35 N/mm2 

Wytrzymałość na zginanie 
po 28 dniach min. 4 N/mm2 

Gęstość świeżej masy 2,10 ± 0,05 kg/dm³ 

Grubość wypełnienia od 12÷50 mm 

Maksymalne uziarnienie mieszanki do 4,0 mm 

Temperatura stosowania od +50C do +300C 

Wydajność materiału – suchego proszku ~12 litrów /25kg 

Proporcje mieszania ok. 3,0 l wody /25kg 

Czas zużycia gotowej masy do 60 minut 

Opakowania worki 25 kg 

Dostępne kolory:  szary 

Magazynowanie: 12 miesięcy w chłodnych i suchych warunkach 
*Dane Techniczne w laboratoryjnych warunkach normowych 
 
 
 
 
Produkt zawiera cement dlatego koniecznie należy używać ubrania 
ochronnego, rękawic i okularów, a w razie potrzeby maseczki na 
usta i nos w celu ochrony przed ewentualnym pyleniem. 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków BHP w pracy z 
materiałem dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu 
Niebezpiecznego dostępnej na żądanie. 

OPIS PRODUKTU 

ZASTOSOWANIE 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

ROZKŁADANIE PRODUKTU 

WARUNKI BHP 

DANE TECHNICZNE* 


