
építőanyagok

A SIXBAU Remix az építkezés helyszínén betonkeverővel vagy estrich-géppel készíthető könnyűbetonok alapanya-
ga, amelyekből kiváló minőségű könnyűbeton készíthető. A SIXBAU könnyűbeton keverék újrahasznosított könnyű-
betonból és újrahasznosított EPS keverékből készül cement és speciális adalékanyagok felhasználásával. Előnyös 
tulajdonságai közé tartozik a hosszú élettartam, a szilárdság mely jó hőszigetelő képességgel párosul, valamint az 
anyag kiemelkedően jó páratechnikai tulajdonsága, mely közel áll a vályogéhoz, így az igen jól kombinálható fával, 
valamint más építőanyagokkal a páralecsapódás, valamint a befülledés veszélye nélkül. A Remix-ből készült könnyű-
beton nem éghető, érzéketlen a nedvességre, ezért nem fagyveszélyes, rágcsálók, rovarok nem károsítják.

SIXBAU REMIX 
könnyűbeton keverék
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Alkalmazási területek    

  Könnyűszerkezetes födémek feltöltése
  Padlásterek és zárófödémek hőszigetelése
  Zárófödémek, lapostetők hőszigetelése
  Tetőfelújítások kiegyenlítő rétege 

  

  Medencék hőszigetelő aljzata és oldalfala
  Aljzatok hőszigetelő feltöltése
  Egyéb kiegyenlítések készítése
  Lapostetők lejtésképző rétege

Záró- és közbenső födémek, padló és falak, valamint tetőterek ferde részeinek, boltívek vállának kiöntése. 
Továbbá felhasználható minden olyan építménynél, melynek műszaki megoldása alkalmassá teszi e 

szerkezetek felhasználását.
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építőanyagok

Gazdaságosság, 
kedvező ár

Tartós, időtálló

Egyszerű kivitelezés

Jó páratechnikai 
tulajdonságok

Könnyű és jó 
hőszigetelő, jó 
páraáteresztő

Rágcsáló és 
rovarmentes

100% ban 
újrahasznosítható

Nedvességre nem 
érzékeny

Műszaki jellemzők:
Megszilárdult könnyűbeton testsűrűség: 300 kg/m3 ± 10%

Nyomószilárdság: 0,22 - 0,41 N/mm2

Hővezetési tényező (λ): 0,07 W/mK

Páradiffúziós ellenállási szám (μ): 7 - 9

Tűzvédelmi osztály: A2 –s1, d0 (NMÉ A-145/2018)

SIXBAU gPanelSIXBAU gPanel
építőlemezeképítőlemezek

SIXBAU gWallSIXBAU gWall
válaszfalválaszfal

SIXBAU DeckSIXBAU Deck
födémfödém

SIXBAU gBlockSIXBAU gBlock
falazóelemfalazóelem

SIXBAU RemixSIXBAU Remix
könnyűbeton könnyűbeton 

keverékkeverék

SIXBAU RoofSIXBAU Roof
szeglemezes tetőszeglemezes tető

SIXBAU REMIX A eps darálék: 250 liter/zsák

SIXBAU REMIX B eps beton darálék: 100 liter/ zsák

SIXBAU AD adalékanyag: 5-10-20 liter/kanna

SIXBAU gREMIX eps darálék + eps beton darálék: 250 liter / zsák

Kiszerelés:


