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Sopro Repadur 5
Betonsimító habarcs 5

Cementkötésû finom simítóhabarcs betonaljazat póruszárásához és
felületkiegyenlítéséhez, beton javítási munkálat során a ZTV-SIB szab-
vány szerint, valamint a DAfStb. javítási irányelveknek megfelelôen.
Krómban szegény a TRGS 613 szerint.

n Egykomponensû

n Pórus és felületi egyenetlenség zárására

n Aljazatelôkészítés mázoláshoz és más rétegképzéshez

n Sopro Bauchemie GmbH.

Gyártómû száma: 65205

P 3121/02-157 

pi Polimer Intézet

A Sopro Repadur 5 típusú termékünk a Sopro Repadur termékcsoportba tartozik.
A Sopro Repadur termékrendszer PCC betonkiegészítô rendszer, amelynek alkalmazásával a ZTV-SIB
szerinti PCC I és PCC II számú felhasználási kategóriában kerül sor, illetôleg a DAfStb Rili SIB M2/PCC I
valamint M2/PCC II számú igénybevételi osztályban. 
A Sopro Repadur termékrendszer az alábbi jellemzôket tartalmazza:
Korrózióvédelem: Sopro Repadur KS
Tapadóhíd: Sopro Repadur MH
Betonkiegészítô: Sopro Repadur 50
Finomsimításhoz: Sopro Repadur 5

Finom simítóanyag betonjavítási munkához a ZTV-SIB szabvány valamint a  DAfStb. javítási irányelv
szerint. 

4,5 l víz : 25 kg Sopro Repadur 5.
18 részhányad víz : 100 részhányad por.

Kb. 60 perc.

23oC-os szobahômérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra vonatkoznak.
Nagyobb hômérséklet rövidíti, alacsonyabb meghosszabbítja ezeket az idôadatokat.

+5oC-tól +30oC-ig dolgozható be (aljazat, levegô, építôanyag).

Szürke.

0,5 mm.

Képlékeny.

Kb. 2,1 kg/dm3.

5 mm.

1 nap múlva: 10 N/mm2 felett, 7 nap múlva: 30 N/mm2 felett, 28 nap múlva: 35 N/mm2 felett.

1 nap múlva: 3 N/mm2 felett, 7 nap múlva: 5 N/mm2 felett, 28 nap múlva: 8 N/mm2 felett.

28 nap múlva és elônedvesített betonon 1,5 N/mm2 felett.

Felnyitatlan, eredeti csomagolásban száraz és hûvös helyen tárolva 12 hónap.

Kb. 1,75 kg/m2.

25 kg-os zsákban.

PCC-rendszer

Alkalmazási terület

Keverési arány

Bedolgozhatósági idô

Idôadatok

Bedolgozási hômérséklet

Szín

Legnagyobb szemcseátmérô

Konzisztencia

Friss habarcs fajsúlya

Maximális rétegvastagság

Nyomásszilárdság

Hajlítási szilárdság

Tapadási szilárdság

Tárolás

Anyagszükséglet

Kiszerelés



A Sopro Repadur 5 gyárilag elôkészített szárazhabarcs, amely kiváló minôségû cementbôl, adalék-
anyagokból áll, amelyek ideális szemeloszlásúak, továbbá különleges kiegészítôkbôl 
A Sopro Repadur 5 vízzel bekeverve igen jó állagú és könnyen bedolgozható friss habarcsot ad.
A Sopro Repadur 5 eleget tesz a következô követelményeknek: TL és TP BE-PCC.
A Sopro Repadur 5 tipusú anyag 1-5 mm-es rétegvastagságban alkalmas.

Az aljazatot megfelelô elôkészítô eljárással (például sûrített levegôvel és biztonsági szóróanyaggal)
kell elôkészíteni, elsôsorban a kilazult és tapadást csökkentô felületrészeket kell eltávolítani (kis szi-
lárdságú helyek, cementhártya-réteg, szennyezôdés, régi festékréteg, stb.). 
Egyúttal az aljazatot fel kell érdesíteni, illetôleg a meglévô pórusokat és üregeket szabaddá kell ten-
ni. 
A Sopro Repadur 5 felületre való felvitele elôtt az elôkészített betonfelületet telítettségig meg kell
nedvesíteni. A Sopro Repadur 5 felhordásának idején az aljazatnak azonban már a nedvesítésére
használt vizet be kell szívnia.
A friss habarcsot semmiképpen sem szabad még csillogóan vizes vagy nedves felületre felhordani.

25 kg (1 zsáknyi) mennyiségû Sopro Repadur 5 jelû anyagot mintegy 4,5 liter vízzel elkeverni (1 kg
porhoz 180 ml vízzel). Tiszta keverôedénybe a keverésre szánt víznek mintegy 2/3-át betölteni. A ke-
verés kezdetével a szárazhabarcsot és a bekeverési mennyiségbôl még visszalévô vizet folyamatosan
adagolni. Az adalékokat gondosan kell egymással elkeverni, mindaddig, míg mintegy 3 perces keve-
rési idô után egynemû és csomómentes friss habarcsot kapunk. Mintegy 2 percnyi érési idô után a
friss anyagot még egyszer rövid ideig összekeverjük. 25 kg keverékig lassú fordulatszámú keverôszer-
kezetet alkalmazhatunk (kb. 400 1/min fordulatszámmal) és megfelelô keverôfejet.
Nagyobb frisshabarcs mennyiséget betonkeverô gépben kell elôállítani.
A friss habarcsot (+23oC-on és 50%-os relatív páratartalomnál) mintegy 30 percen belül dolgozhatjuk
be.
Az elôkészített, elônedvesített és a felületbe már kellôképpen beszívódottan nedves felületre elôször
Sopro Repadur 5 anyagból felületi tapadóréteget viszünk fel. Erre történik a Sopro Repadur 5 finom
felületképzô anyagnak a felvitele legfeljebb 5 mm-es elôírás szerinti rétegvastagságban, vas simító-
val. A felvitt anyag meghúzása után a felületet például szivaccsal simíthatjuk el. Ilyen esetben a felü-
let utólagos nedvesítésére nincs szükség.
A Sopro Repadur 5 bedolgozása után mintegy 5 napig megfelelô intézkedéssel kell védeni a felületet
a nedvességvesztés és fagy ellen. Ahhoz, hogy a Sopro Repadur 5 anyagból képzett felület ne repe-
dezzen meg a bedolgozása után, megfelelô intézkedést kell tenni a gyors kiszáradásának a megaka-
dályozására.
Kiszáradás ellen védelmet nyújtó adalékanyag (úgynevezett párolgáscsökkentô) a hagyományos utó-
kezelési eljárások (letakarás vagy nedvesen tartás) helyett alternatív megoldásként csak akkor alkal-
mazható, ha már a végleges rétegrôl volna szó, amire újabb réteg nem kerül.
A Sopro Repadur 5 anyagot nem szabad sima aljazatra bedolgozni. Az érintkezô felületet megfelelô
eljárással érdesíteni kell.

A Sopro Repadur 5 nem használható vastag rétegû javításra.
Friss habarcs bekeverésénél nem szabad cementet vagy egyéb anyagot hozzákeverni.
Ha a Sopro Repadur 5 bekeverését kézzel végeznénk, nem lehet biztosítani a keverôvíz keverékbeni
egyenletes és hatékony eloszlását, következésképp a termékre jellemzô tulajdonságok biztos elérését
sem. Kézi keverést ezért ne alkalmazzunk.
A már megmerevedett friss habarcsot vízzel ismét felhígítani nem szabad. A Sopro Repadur 5 tipusú
anyag +5oC alatti hômérsékleten nem dolgozható be.

A friss habarcs kézrôl és szerszámról bô vízzel könnyen lemosható. Megkötött állapotában a Sopro
Repadur 5 már csak mechanikus úton távolítható el.

Cementet tartalmaz. Nedvesség/víz behatására erôsen lúgos vegyhatású lesz.

Jelölés: 
A GefStoffV veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet szerinti veszélyjelzése: 
Xi  ingerlô hatású

Kockázati tényezôk:
R 38 A bôrt ingerli
R 41 Komoly mértékû szemkárosodást okozhat

Biztonsági elôírás:
S 2 Gyerekek elöl elzárva tartandó
S 22 Porát nem szabad belélegezni
S 24 Bôrrel való érintkezését elkerülni
S 26 Szembe jutva azonnal bô vízzel öblögetni és orvoshoz fordulni
S 36 Munkavégzéshez megfelelô védôruhát viselni
S 37 Megfelelô védôkesztyût viselni

GISCODE ZP1
Krómban szegény a TRGS 613 szerint.
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Sopro Hungária Kft.
2092 Budakeszi, Szôlôskert út 21,Telefon: 23/ 458-045, Értékesítés: 23/ 458-046, Fax: 23/ 458-048, E-mail: info@sopro.hu, Internet: www.sopro.hu
Nyitvatartás:  H-Cs: 7.30 - 16.30    P: 7.30 - 13.00

Az ebben a leírásban olvasható adatok termékleírások, amelyek a mi tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó általános utalások, és nem 
alkalmazhatóak konkrét, egyes esetekre. Az itt felsorolt adatok nem képezhetik semmiféle kárpótlási igény alapját. Szükség esetén kérjük, forduljon
mûszaki tanácsadóinkhoz! A változtatás jogát fenntartjuk!
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