
Cikkszám

850
Sopro Repadur KS
Repadur KS korroziógátló habarcs

Cementkötésû korróziógátló habarcs betonjavításhoz a ZTV-SIB ill. a

DAfStb. által meghatározott javítási irányelvek szerint.

n Egykomponensû

n Ásványi alapú

n Könnyen eldolgozható

n Kenhetô

A Sopro Repadur KS a Sopro Repadur rendszerhez tartozik.
A Sopro Repadur rendszer PCC beton kiegészítô/javító rendszer a PCC I és a PCC II alkalmazási
kategóriára a ZTV-SIB ill. az M2/ PCC I és az M2/ PCC II igénybevételi kategóriára a DAfStb Rili SIB
szerint. A rendszer a következô jellemzôket tartalmazza:
Korrózióvédelem: Sopro Repadur KS
Tapadóhíd: Sopro Repadur MH
Beton javító: Sopro Repadur 50
Finom spatulyázó massza: Sopro Repadur 5

Betonvas korrózió elleni védelmére, amely homokszórás vagy hasonló eljárással történt rozsda-
mentesítése után a DIN EN ISO 12 944-4 szerinti Sa 21/2 felület elôkészítési foknak megfelel.

Kb. 1 l vízhez 5 kg Sopro Repadur KS vagy 20 rész vízhez 100 rész por.

Kb. 90 perc.

A 2. réteget kb. 120 perc múlva lehet felvinni.

Szokványos hômérséklet tartományra (23°C hômérséklet és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.
A magasabb értékek lerövidítik, az alacsonyabbak meghosszabbítják ezeket az idôket.

+5°C és max. +30°C között  (aljzat, levegô, anyag).

Száraz, por alakban: szürke
Habarcs, bekeverve: kék

A legnagyobb szemcsék 0,2 mm átmérôjûek.

Kenhetô.

Kb. 1,8 kg/dm3.

Kb. 12.

Bontatlan, eredeti csomagolásban száraz, hûvös helyen 12 hónapig tárolható.

Kb. 1,6 kg/m2 egy mm-es felvitt rétegenként ill. kb. 120 g/fm, 10 mm átmérô esetén.

5 kg-os vödör.
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A Sopro Repadur KS gyárilag elôkészített, kiváló minôségû cementbôl, adalékanyagokból és speciális
kiegészítôkbôl elôállított szárazhabarcs. 
Vízzel keverve a Sopro Repadur KS tixotróp, könnyen eldolgozható, kenhetô friss habarccsá válik.
A Sopro Repadur KS megfelel a TL és a TP BE-PCC által elôírt normáknak, és idôálló korrózió elleni
védelmet nyújt.

A környezô betonfelületnek tisztának és szilárdnak kell lennie. A felületek nedvesek lehetnek, de
csillogóan vizesek nem.
A korrodálódott betonvasat szabaddá kell tenni, és homokszórással vagy hasonló eljárással a 
DIN EN ISO 12 944-4 szerinti Sa 2 1/2 felület elôkészítési foknak megfelelôen rozsdamentesíteni.

A betonvasat közvetlenül a rozsdamentesítés után teljes felületén be kell kenni Sopro Repadur KS
anyaggal.

5 kg (1 vödör) Sopro Repadur KS és 1 l víz egymással elkeverendô (1 kg porra 200 ml víz jut). Elôször
tiszta keverôedénybe a víz 2/3-át öntsük bele. A keverés megkezdésével fokozatosan adjuk hozzá a
vízhez szárazhabarcsot és a többi vizet. Az összetevôket gondosan keverjük el egymással kb. 3 per-
cig, amíg homogén, csomómentes és kenhetô friss habarcsot kapunk. A keverést lassú fordulatú ke-
verôgéppel (kb. 400 fordulat/perc) és a megfelelô keverôfejjel is elvégezhetjük. A frisshabarcsot kb.
90 perc alatt dolgozzuk el (23°C hômérséklet és 50% relatív páratartalom esetén).

Közvetlenül a betonvas rozsdamentesítése után vigyük fel az 1. réteg Sopro Repadur KS réteget
ecsettel úgy, hogy az teljesen takarjon. Amikor az 1. réteg megszáradt (23°C hômérséklet és 50% 
relatív páratartalom esetén kb. 2 óra), vigyük fel a 2. réteget szintén úgy, hogy teljesen takarjon.

Az ezután következô munkálatokat kb. 2 óra múlva (23°C hômérséklet és 50% relatív páratartalom
esetén) lehet megkezdeni.

Szerszámtisztítás
A friss habarcsot a kézrôl és a szerszámokról megfelelô mennyiségû vízzel könnyen le lehet tisztítani.
A kikeményedett Sopro Repadur KS-t csak mechanikusan lehet eltávolítani.

Cementet tartalmaz. Nedvességgel, vízzel reagálva erôsen lúgos.

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

Kockázati tényezôk
R38 Bôrrel érintkezve ingerlô hatású !
R41 Komoly szemkárosodási veszélye!

Biztonsági elôírás
S2 Gyerekek kezébe ne kerüljön!
S22 A port ne lélegezzük be!
S24 Kerüljük a bôrrel való érintkezést!
S26 Ha szembe kerül, azonnal alaposan öblítsük ki, és forduljunk orvoshoz!
S36 Munka közben viseljünk megfelelô védôruhát!
S37 Munka közben viseljünk megfelelô védôkesztyût!

GISCODE ZP1
Krómszegény 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!

Tulajdonságok

Az aljazat elôkészítése

Bedolgozás

Biztonságtechnikai
elôírás


