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Sopro Repadur 50
Betonjavító habarcs 50

Cementkötésû és szálerôsítô anyag beton aljazat profilmódosítására és
nagy felületû rétegbevonására beton karbantartási munkához a ZTV-SIB
szabvány valamint a DAfStb. javítási irányelvek szerint.
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pi Polimer Intézet

A Sopro Repadur 50 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

Betonkiegészítô és javító habarcs betonjavítási munkához a ZTV-SIB szabvány PCC I és PCC II számú
felhasználási kategóriákhoz illetôleg a DAfStb Rili SIB M2/PCC I valamint M2/PCC II számú igénybevé-
teli osztályban. Sérült betonaljazat újraprofilírozására.
Dinamikus igénybevételnek kitett beton építményrészek javítására. Beton felület nagy felületû ha-
barcsréteggel történô bevonására.

2,6 l víz : 25 kg Sopro Repadur 50. 11 részhányad víz : 100 részhányad por.

+5 oC-on mintegy 90 perc, +23 oC-on mintegy 60 perc, +30-oC-on mintegy 30 perc.

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

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

Szürke.

3 mm.

Nagymértékben képlékeny.

Kb. 2,2 kg/dm3.

1 nap múlva: kb. 30 N/mm2, 7 nap múlva: kb. 50 N/mm2, 28 nap múlva: kb. 60 N/mm2.

1 nap múlva: kb. 6 N/mm2, 7 nap múlva: kb. 8 N/mm2, 28 nap múlva: kb. 9 N/mm2.

0,90 mm/m alatt.

Betonon 28 nap múlva 2,0 N/mm2 feletti.

Felnyitatlan, eredeti csomagolásban száraz és hûvös helyen 12 hónap.

1 mm2-es  rétegvastagságra kb. 2,0 kg/m2.

25 kg-os zsákban.
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A Sopro Repadur 50 gyári kész kiszerelésû szárazhabarcs, amely igen kiváló minôségû cementbôl és
adalékokból áll, és egyenletes szemcseeloszlású részecskéket, különleges adalékot és szilárdságnöve-
léshez mûszálat tartalmaz. A Sopro Repadur 50 vízzel bekeverve igen lágy, állékony és könnyen be-
dolgozható friss habarcsot ad.
A Sopro Repadur 50 eleget tesz a következô követelményeknek: TL és TP BE-PCC.
A Sopro Repadur 50 tipusú anyag 10-50 mm-es rétegvastagságban alkalmazható.
Az aljazat kihulló, illetôleg nem eléggé állékony részeit kikaparni és eltávolítani, egészen addig,
amíg szilárd és állékony teherbíró ásványi betonrészhez jutunk. A kihulló, kitöredezô részek
határolóvonalán a szegélyt 30-60o-os szögben letörve kell kialakítani. A teljes betonaljazatot megfe-
lelô aljazatelôkészítô eljárással (például sûrítettlevegôvel és biztonsági szóróanyaggal, nagynyomású
vízsugárral, stb.) fel kell érdesíteni, és szennyezôdéstôl, cement zárórétegtôl, festékmaradványtól
vagy egyéb felületi tapadást gátló anyagtól mentesíteni kell.
Az elôkészített aljazatnak átlagosan legalább 1,5 N/mm2 értékû felületi koptatószilárdsággal kell
rendelkeznie. Ha ez nem volna elérhetô, a Sopro Repadur 50 típusú termékféleség alkalmazhatósá-
gát cégünk mûszaki tanácsadó szolgálatával tisztázni.
Az elrozsdásodott betonvasat kisméretû vésôszerszámmal szabaddá kell tenni, és sûrített levegôvel
és biztonsági szóróanyaggal úgy kell kialakítani a felületét, hogy eleget tegyen a következô elôírás-
nak: Sa 2 1/4 a DIN EN ISO 12 944-4 számú szabvány.
Közvetlenül ezután a betonvasat kétszer be kell vonni Sopro Repadur KS anyaggal, úgy, hogy a má-
zolással a betonvas teljes felületét lefedjük. Az ugyancsak a Sopro Repadur termékrendszerbe tarto-
zó Sopro Repadur MH típusú tapadógitt felvitele elôtt az elôkészítet betonfelületet telítettségéig
meg kell nedvesíteni. A Sopro Repadur MH anyag felvitelének idôpontjában azonban az aljazatnak
már magába kell szívnia a nedvességet.

25 kg (1 zsáknyi) mennyiségû Sopro Repadur 50 jelû anyagot mintegy 2,6 liter (legalább 2,5 liter) víz-
zel elkeverni (1 kg porhoz 105 ml vízzel). Tiszta keverôedénybe a keverésre szánt víznek mintegy 2/3-
át tölteni. A keverés kezdetével a szárazhabarcsot folyamatosan adagolni kezdjük, és a keverékbôl
még hiányzó vizet is. Az alkotórészeket gondosan  kell egymással elkeverni, mindaddig, míg mintegy
3 perc elteltével egynemû, csomómentes és friss anyagkeveréket nem nyerünk. Mintegy 2 percnyi
érési idô után a friss anyagot mégegyszer rövid ideig összekeverjük. Legfeljebb 25 kg keverékig (kb.
400 1/min) lassú fordulatszámú keverôszerkezettel végezzük a keverést, megfelelô keverôfej alkal-
mazásával. Nagyobb habarcsmennyiséget betonkeverô gépben kell elôállítani.
A friss habarcsot (+23oC-on és 50%-os relatív páratartalomnál) mintegy 60 percen belül be kell dol-
gozni.
A Sopro Repadur 50 "frisset frissre" eljárással dolgozandó be az elôzetesen Sopro Repadur MH tapa-
dóhíddal teljes felületi takarással bevont aljazatra, kellôen tömörítve és a csatlakozó felületekkel
egyszintbe hozva. A friss habarcs lehúzása után a Sopro Repadur 50 habarcsfelület fa vagy mûanyag
simítóval a kívánság szerinti módon munkálható meg. Legfeljebb 20 mm-es rétegvastagságig az
anyag egyrétegben felhordható, ennél nagyobb rétegvastagságban függôleges felületre és mennye-
zetre felhordva ajánlatos a habarcs rétegenkénti alkalmazása. A soron következô réteg felhordása
akkor kezdôdhet, amint az elôzô réteg már meghúzott.
Ha valamelyik elôzô anyagréteg már megszáradt volna, a soron következô réteg felvitele csak Sopro
Repadur MH alkalmazásával lehetséges.
A beépített habarcsot a beépítésétôl számítva 5 napig megfelelô intézkedéssel kell védeni a gyors 
kiszáradástól és fagytól.
Repedésképzôdés megakadályozása végett a Sopro Repadur 50 típusú habarcsrréteg bedolgozása
után megfelelô intézkedéssel védendô meg a gyors vízvesztéstôl. Kiszáradás ellen védelmet nyújtó
adalékanyag (úgynevezett párolgáscsökkentô) a  hagyományos utókezelési eljárások (letakarás vagy
nedvesen tartás) helyett alternatív megoldásként csak akkor alkalmazható, ha már a végleges réteg-
rôl volna szó, amire újabb réteg nem kerül.

A friss habarcsot a kézrôl és szerszámról bô vízzel könnyen le lehet mosni. Megszilárdult állapotban
a Sopro Repadur 50 már csak mechanikusan 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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