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Familja
Repar

Tipologjia
Veshje çimentoje me një përbërës të vetëm

Linjat e produkteve
• Building
• Infratech

Kategoritë e përdorimit
• Riparimi dhe restaurimi i strukturave të betonit me llaçe
thixotropike
• Riparime të përgjithshme të strukturave në beton me
llaçe të rrjedhshëm
• Suvatim muraturash me suva dhe rrafshues
• Ndërhyrje ndërtimore dhe mirëmbajteje të pistave të
aeroporteve dhe dokeve detare
• Ndërhyrje strukturore mirëmbajtjeje për diga, vaska,
ujësjellësa dhe kanalizime hidrike
• Ndërhyrje mirëmbajtjeje të urave dhe viadukteve
• Ndërhyrje strukturore mirëmbajtjeje të tuneleve dhe
galerive
• Parafabrikim

 
Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Pluhur

Certifikimi dhe rregulloret
EN 1504-3
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -
Riparimet strukturale dhe jo strukturore (R3)

Përshkrimi i produktit
Rrafshues i hollë, tiksotropik, reoplastik, i përbërë, "për shumë përdorime", i kompensuar nga
tkurrja, me ngurtësim të shpejtë. Ideal për rrafshime milimetrike dhe kozmetikë të punimeve
me dorë dhe punimeve të betonit në ndërhyrjet strukturore dhe / ose funksionale të restaurimit.

Të dhëna shtesë
REPAR SM është një rrafshues i hollë, tiksotropik, reoplastik, i përbërë, "për shumë
përdorime", i kompensuar nga tkurrja, me ngurtësim të shpejtë; me bazë çimentoje me
rezistencë të lartë, me bazë çimentosh të forta, mbushëse superpozolanike, rrëshira polimere të
hidrodispersuara, agjentë plastizimi, stabilizues dhe antikorrozive, aditivë antiallergjikë,
agregate të përzgjedhura, mikrofibra.

Konsumi
Përafërsisht 1,65 kg/m² REPAR SM për çdo milimetër të trashësisë që duhet të bëhet.

Fushat e përdorimit
Riparime, rrafshime, veshje mbrojtëse dhe hidroizoluese, rregullime planare, shtresa ngjitëse
etj., në beton dhe në muratura, madje edhe në prani të temperaturave të ftohta.

Vetitë kryesore
I pandezshëm Jetëgjatësia:

12 muaj

Përmasa maksimale e agregatit:
0.5 mm

Pot life:
30 min

Rezistent ndaj rrezeve UV Të përdoret me doreza mbrojtëse

Temperatura e aplikimit:
+5 / +35 °C

Trashësia maksimale e lejueshme:
10 mm

Trashësia minimale e lejueshme:
3 mm

Ngjyrat në dispozicion
E bardhë / Gri

REP.0129
REPAR SM
Rrafshues çimentoje strukturore,
tiksotropike, ngurtësuese e
shpejtë

Kodi doganor
3824 5090
 

Amballazhimi
- Qese 25 kg
 

Aplikimi
- Mistri
- Mallë
- Shpatull
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Veçoritë teknike
Lidhja e aderimit (EN 1542): 1.8 N/mm²

Masa vëllimore (UNI EN 1015-6): 1900 kg/m³
Moduli elastik (EN 13142): 20000 N/mm²

Përcaktimi i kompaktësisë termike (UNI EN 13687-1): 1.7 mPa
Përmbajtja e klururit (UNI EN 1015-17): <0.01 %

Përshkueshmëria Darcy: 10⁻¹⁰ cm/s
Përthitha kapilare (UNI EN 13057): 0.49 kg•h^0.5/m²

pH: > 12 _
Reagimi ndaj zjarrit (EN 13501-1): A1 _

Resistenca nga karbonizimi (UNI EN 13295): 0.50 mm
Resistenca nga rrëshqitja (UNI EN 13036-4): 73 mm

Rezistenca nga ngjeshja (UNI EN 12190): 35 N/mm²
Rezistenca nga përkulja (EN 196/1): 7 N/mm²

 

Mjetet e pastrimit Shtresat e lejuara
• Ujë • Suva

• Beton
• Llaçe çimentoje, gëlqereje e të
përziera
• Parafabrikuara

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)
Shtresat mbështetëse duhet të jenë të pastra, pa pluhur dhe pjesë të padëshirueshme, të
copëtuara, etj. të ngopura sa ç’duhet me ujë deri në arritjen e gjendjes së "të ngopura me
sipërfaqe të thatë".,

Mënyra e përdorimit
Vendosni rreth 2/3 e ujit përzierës në mikser, shtoni REPAR SM dhe ujin e mbetur; vazhdoni
të përzierni deri sa të arrihet një përzierje homogjene dhe pa toptha. Uji i përzierjes duhet të
jetë rreth 18 deri në 20% të peshës së qeses. Pas përfundimit të përzierjes, prisni disa minuta
para se të aplikoni. Është e këshillueshme të përgatitni sasi të vogla të brumit për çdo herë,
për të shmangur mbetjet.
Rrafshojini sipërfaqet që do të rregullohen duke e aplikuar produktin me një shpatull, me
malle sfungjeri, etj.

Magazinimi e Ruajtja
Ruajeni produktin në amballazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke
shmangur acarin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit
mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Mbrojeni nga lagështia.
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Paralajmërime, Masa paraprake, Ekologji
Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij
produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe
me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe
praktike.
Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të
kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e
vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me
përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë
ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e
pasaktë.
Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i
përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike
përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin:
www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe
zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të
Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e
rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë
produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin:
www.azichem.com.
Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

Mos e aplikoni në praninë e rrezatimit të drejtpërdrejtë; kujdesuni për mbrojtjen dhe ruajtjen e
sipërfaqeve të ekspozuara nga lagështia.

REPAR SM prodhohet/shpërndahet nga

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com   Tel. +39 0376.604185 /604365   Fax +39 0376 604398


