
Описание:

Cempatch Rapid Repair Mortar е еднокомпонентна 
циментова репарационна замазка подходяща 
за поправки и подобрения на вътрешни подове, 
стълбища и стъпала, както и за основни ремонти на 
пукнатини и отвори по повърхността. Може да се 
полага върху здрава основа - пясъчно-циментови 
замазки или бетонови основи, асфалт, гранолитни 
основи, terrazzo, керамични и каменни плочки, 
епоксидни и полиуретанови покрития.

Инструкции за употреба

Подготовка на основата:

За да се осигури добро сцепление, подготвената 
основа трябва да се накисне с вода. Преди полагането 
на Cempatch Rapid Repair Mortar се уверете, че водата 
по повърхността е попила напълно в основата т.е 
няма локви. 

Грундиране:

Хигроскопичните повърхности трябва да се накиснат 
с чиста вода. Силно попиващите основи трябва да се 
грундират с разреден Neopren Primer. Непопиващите 
основи се грундират с чист Neopren Primer. Грундът се 
използва според инструкциите, дадени в техническото 
предписание на продукта и трябва да се остави да 
изсъхне преди да се положи репариращия материал. 

Смесване:

Cempatch Rapid Repair Mortar се смесва в пропорции 
22 кг суха смес с 4.6 - 5.5 литра вода , или в обемно 
съотношение 3:1 до 4:1. 
В чист контейнер налейте изискваното количество  
вода и добавете Cempatch Rapid Repair Mortar. 
Разбъркайте добре до получаване на хомогенна, 
гладка консистенция, без бучки. Важно е да се смеси 
количество, което ще се използва в рамките на 
времето за втвърдяване - около 10 - 15 минути.
Cempatch Rapid Repair Mortar се полага на дебелина 
до 20мм. За икономия на материал може да се 
увеличи обема като се добави еквивалентен обем 
сортиран агрегат. 

За малки локализирани ремонти с дебелина над 
20мм, но не надвишаващи 50 мм, трябва да се смеси 
с еквивалентно тегло сортиран агрегат.
Най-добри резултати при смесване ще се получат като 
се използва механична бъркалка. 
Времето за работа ще се увеличи при ниски 
температури и ще се намали при високи. 

Технически характеристики:

Предназначение
BS EN 13813

CT-C30-F4

Време за работа @ 20°С 10 – 15 минути

Пешеходен трафик след 
втвърдяване  @ 20°С

20 - 30 минути

Готовност за препокриване 1 1/2 часа @ 2мм

Якост на натиск  (N/mm2 )
BS EN 13892-2                1 ден
                                          7 дни
                                        28 дни

> 15.0
> 25.0
> 30.0

Якост на огъване  (N/mm2 )
BS EN 13892-2                1 ден
                                          7 дни
                                        28 дни

> 2.0
> 3.0
> 4.0

Добив от 22кг торба 13.5 литра

Разход за мм дебелина 1.63 кг/м2

Дебелина на полагане
Без агрегат
С агрегат

2 - 20 мм
20 - 50 мм

Приложение:

За най-добри резултати върху обширни зони полагайте 
замазката със стоманена мистрия на слой с дебелина 
2 - 3 мм. За получаване на гладка повърхност за финал 
загладете с навлажнена мистрия преди замазката да е 
напълно втвърдила, в рамките на 15 - 20 минути след 
репарацията.
За регулиране на нивото, когато се запълват пукнатини 
и отвори, полагайте замазката с натиск, така че да се 
запълни добре поправяната зона. Почистете околното 
пространство от излишната мазилка в рамките на 20 
минути.
Препокриване може да са направи след около 1 час и 
половина при 20 °С за замазки 2 мм.
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Почистване: 

Всички инструменти се почистват веднага след 
употреба, с чиста вода.  

Забележки:

  Да не се използва ако температурата на основата е 
под 5°С и когато околната температура е 10°С и се 
очаква да се понижи.

  Да не се надвишава максималното препоръчано 
количество вода и да се използва само чиста 
питейна вода.

  Този материал не се препоръчва за употреба на 
открито.

Опаковка:

Cempatch Rapid Repair Mortar се доставя в торби от 
22 кг.  

Покритие и разходна норма:

Една опаковка  Cempatch Rapid Repair Mortar смесена 
с 5л вода дава около 13.5 л разтвор. 1 л от получената 
смес покрива 1кв.м с дебелина 1 мм. 

Съхранение:

Cempatch Rapid Repair Mortar има годност от 9 месеца, 
ако се съхранява в неотворената си опаковка, в сухи 
складови условия.
Пазете от замръзване!
 
Предпазни мерки

Здраве и безопасност:

При работа с материала трябва да се носят защитни 
ръкавици и защитна маска за очите.
В случай, че попадне в очите, незабавно наплискайте 
обилно с вода и потърсете медицинска помощ.

Запалимост:

Cempatch Rapid Repair Mortar не е запалим.
За повече информация вж. „Информационен лист за 
безопасност” относно този продукт.

Допълнителна информация:

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни 
материали, които включват:

  Хидроизолационни мембрани и уплътнения
  Материали и пълнители за запълване на фуги 
  Циментови и епоксидни разтвори
  Специализирани материали за настилки

DCP предлага също така пълна гама от продукти, 
създадени специално за поправката и подновяването 
на повреден бетон. “Систематичният подход” на DCP 
за възстановяващи материали обхваща следните:

  Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни 
ръчно

  Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни 
чрез пулверизатор

  Течни микробетони
  Химически устойчиви, епоксидни, строителни 
разтвори

  Противокарбонизационни/противохлоридни 
защитни покрития

  Устойчиви на химикали и противоизносващи 
покрития

За повече информация относно гореспоменатите, 
потърсете местния представител на DCP.
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