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IPATOP Reparaturbeton (remonta betons)
Bez plaisām, āri sacietējoša remonta java  betona remontam

Produkta apraksts:
Ipatop Reparaturbeton saskaņā ar DIN
18 557 ir rūpnīcā sajaukta, uzbriestoša,
ūdens necaurlaidīga ātras saķeres
rūpnieciski izgatavota sausā java uz
cementa bāzes pēc DIN 1 164, kurai nav
koroziju veicinošu piedevu un kuru
izmanto kā remonta javu tostarp betona
remontam. To sajauc ar Ipatop Liquid
AMF, modificētu ūdens akrilāta dispersiju.

Izmantošanas jomas:
Ipatop Reparaturbeton izmanto betona
remontam, bojātu vietu, izlauztu gabalu
remontam, nelielu nelīdzenumu
izlīdzināšanai,  izlauzt malu reprofilēšanai
augstceltnēs, piem., balstiem, balkonu
apakšdaļai, balkona margām, betona
joslām, balsta mūriem, betona fasāžu
plāksnēm utt.
Darbības veids/īpašības
Ipatop Reparaturbeton

 laba saķere ar notīrītām betona
virsmām

 izmanto kā saķeres javu un
remonta javu

 ir izdevīga rukuma uzvedība
(mazs rukums/ izdevīgs U-
modulis)

 sacietē bez plaisām (arī
robežvrirsmās)

 ir laba izturība biezas kārtas javas
uzklāšanas gadījumā

 aizkavē koroziju
 ar to  ļoti labi var strādāt virs

galvas
 ātri sacietē

Tehniskie dati
Materiāla bāze Sasaistīts ar cementu
Krāsa pelēka
Beramais svars Apm. 1,50 kg/dm3

Lielākais grauds Apm. 1 mm
Sajaukšanas šķidrums Opatop Liquid AMF

(atšķaidīts attiecībā
1:1 ar ūdeni)

Svaiga java

Patēriņš Sajaukšanas šķidrums
Apm. 0,15 l/kg sausās
javas

Materiāla patēriņš Apm. 1,75 kg sausās
javas/dm3

Stiepes izturība uz betonu pēc 28 dienām:
Nulles prove pēc

temperatūras
maiņas

pēc mitruma
maiņas

2,1 N/mm2 2,3 N/mm2 2,0 N/mm2

Cietība pēc DIN 1 164:
Pēc 2 dienām 7 dienām 28 dienām
Spiedes
stiprība

18,4 N/mm2 31,9 N/mm2 38,9 N/mm2

Stiepes
izturība
liecē

4,8 N/mm2 7,4 N/mm2 9.4 N/mm2

Tilpuma
masa

1,96 kg/dm3

Nosēšanās deformācija pēc DIN 52 450
Pēc 2
dienām

7
dienām

14
dienām

28
dienām

90
dienām

-0,133 -0,320 -0.412 -0,571 -0,938

Lineārais temperatūras
izstiepšanās koeficients

áT=13,7 . 10-6/K

Elastīguma modulis pēc DIN 1
048

E=15,03 . 103 N/mm2

Piegādes forma 20 kg plastmasas spainis
20 kg papīra maiss par polietilēna
ieliktni

Pārbaudes apliecība:
Cietās javas rādītāji, PORR Labor, 07/04

Izmantošanas norādījumi uz virsmām:
Betona virsmām, klonam, cementa
apmetumam, kā arī Ipa
Betoninstandsetzungs- und Reparatur-
mörtel

Pamatnes sagatavošana:
Virsmu jānotīra saskaņā ar ZTV-SIB 90,
piem., lodīšu strūklas apstrāde, ūdens,
smilšu, mitro smilšu strūklas apstrāde,
apstrāde ar saspiesto gaisu ar cietiem
strūklas materiāliem, frēzēšana, notīrīšana
ar uguni utt.
Jānotīra visas vaļīgās daļiņas un materiāla
atlikumi, kas traucē saķerei, tādi kā eļļas,
tauki, pārklājuma,  iekšējās cementa kārtas
līdz nestspējīgam pamatam, lai rastos laba
saķeres spēja.
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Ieteicamā adhēzijas izturības 1.5 N/mm2.
Ar eļļu nosmērētas virsmas vispirms
jānotīra ar Ipa Ölreiniger (eļļas tīrītāju).
Ja ir stiegrojuma tērauds, tas jānotīra (SA

2 1/2) un IPA  materiāliem aizsardzībai
pret koroziju (skatīt produktu lapas
DURIPAL, IPATOP MKH).
Apstrādāt pamatni tā, lai kapilāri būtu
piesātināti (virsma matēti mitra), noteikti
jānotīra stāvošs ūdens un ūdens kārtiņa.
Papildus ieteikumi svaigām betona
virsmām
Jāievēro atbildošs sacietēšanas laiks. Lieko
cementa dūņu sakrāšanos novērst ar
krustveida betona apstrādi vai papildus
apstrādes un atveidņošanas materiāliem.

Saķeres javas
Labākais  nostiprināšanai uz pamatnes
vispirms uzklāj saķeres javu no Ipatop
remonta betona un Ipatop Liquid AMF,
kas iepriekš sajaukti attiecībās 1:1 ar tīru
ūdeni, izgatavojot  pārklāšanai
ieberzēšanai  konsistenci (apm. 0,11 kg
Ipatop Liquid AMF/kg javas).
Šīs saķeres java pie patēriņa apm. 2 kg/m2

intensīvi ar suku jāieberž pamatnē.  Drīkst
uzklāt tikai tādu pamatni, lai saglabātos
saķeres javas līmes aktivitāte.
Uzklāšana:
Ipator Reparaturbeton  ar Ipatop Liquid
AMF (atšķaida attiecībās 1:1 ar tīru ūdeni)
ar lēnām strādājošu sajaucēju intensīvi un
homogēni  sajauc plastiskā javā.
Java ir jāieklāj vēl saķeres tiltā ar aktīvām
līmējošām īpašībām un jāsablīvē.
Eventuāli jānoberž ar ķelli vai koka rīvi.
Pie kam, nekad neberzt ar ūdeni! Ja klāj
nākamo kārtu ar cementu saistītu
produktu, jācenšas panākt pietiekami
raupja (neizlīdzināta) virsma.
Sakarā ar relatīvi ātro sacietēšanas laiku
jāsajauc tikai tik daudz materiāla, cik var
izmantot (sacietēšanas laiks 10 līdz 20
minūtes- atkarībā no temperatūras).
Sacietējusī remonta java nedrīkst tik
iestrādāta sajaukšanas šķidrumā.
Ir spēkā noteikumi par cementu saturošu
būvmateriālu izmantošanu.
Īpaši norādījumi:

Kā betoa aizsardzība paredzēta apstrāde ar
Ipa Elastikschlämme vai Ipaplast.
Galīgā apdare
Spēcīgas saules vai vēja iedarbības
gadījumā virsmas no ātras izžūšanas
jāpasargā apsedzot. Sargāt no lietus un
sala iedarbības. Ir spēkā noteikumi  galīgai
cementu saturošu būvmateriālu apstrādei.
Tīrīšana un utilizācija
Darba ierīces jātīra ar tīru ūdeni. Piegādes
iepakojumu, materiāla atlikumus, arī
sajaukšanas traukus jāutilizē atbilstoši
iestāžu paredzētajiem noteikumiem.
Utilizācijas kods sacietējušā stāvoklī:
LAGA-Nr. 314 09 EWC-Nr. 17 01 01

Darba aizsardzība
Pirms darba uzsākšanas ieteicams uzklāt
taukus nesaturošu roku krēmu, bez tam
darba laikā jāvalkā aizsargapģērbs,
aizsargbrilles un aizsargcimdi. Izvairīties
no spēcīgas putekļu veidošanās.
Izmantošanas laikā nesmēķēt, neēst un
nedzert!
Ja ir kontakts ar ādu vai materiāls
iešļakstās acīs, acis nekavējoties vismaz
15 minūtes skalot ar tīru ūdeni. Ieteicams
turēt gatavībā pudeli acu skalošanai ar
sterilu šķīdumu (var iegādāties aptiekā),
lai acis pamatīgi izskalotu.
Lūdzu ievērot drošības datu lapas un
arodorganizāciju noteikumus par darbībām
ar materiāliem, kas satur cementu.
Uzglabāšana
Uzglabār neatvērtā oriģinālā
iepakojumā.sausās telpās un saskaņā ar
WHG § 19. Uzglabāšanas temperatūra
nedrīkst būt zemāka par +5°C un augstāka
par +30°C.
Uzglabāšanas stabilitāte
Informācijas stāvoklis uz 06/2004

Mūsu mutiskā un rakstiskā izmantošanas konsultācija
domāta Jūsu darba atbalstam. Tās ir nesaistošas norādes.
Produkta apraksts nesatur atbildību par eventuāliem
zaudējumiem Ja var runāt ar atbildību, tā aprobežojas ar
zaudējumus sakarā ar piegādāto un izmatoto preču vērtību.
Ar šo atgādni spēku zaudē viss iepriekšējie šī produkta
tehniskie dati. Mūsu darbinieku ārpus šīs atgādnes sniegtos
datus nepieciešams rakstiski apstiprināt.


