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Protecție anticorozivă
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Fișa tehnică (TM)  12.07.2022

Directive și instrucțiuni 
tehnice:

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și 
avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și 
recomandarea asociațiilor naționale.

Domenii de utilizare: Material de calitate superioară pentru protecția anticorozivă a armăturilor împreună cu produsele 
CreteoRepair.
Poate fi utilizat cu toate produsele certificate pe bază de ciment pentru recondiționarea 
suprafețelor de beton.
Nu poate fi utilizat ca punte de aderenţă.
Se adaugă aditivi speciali numai cu aprobarea producătorului.

Punere în operă:

        

Date tehnice:
SAP-Art. Nr.: 2000148443
NAV-Art. Nr.: 143512
Tip ambalaj

Unități per palet 24 UM/Pal. (AT)
24 UM/Pal. (IT)

24 UM/Pal. (CH)
24 UM/Pal. (BA)
24 UM/Pal. (BG)
24 UM/Pal. (HR)
24 UM/Pal. (RS)
24 UM/Pal. (SI)
24 UM/Pal. (SQ)

Cantitate per unitate 15 kg/UM
Granulație 0 - 0,1 mm
Randament ca. 10 l/UM
Necesar apă de malaxare ca. 2,9 l/UM
Grosime strat ≥ 2 mm
Certificare Certificat de Hartl Ges.m.b.H conform EN 1504 - 7
Monitorizare Monitorizare externă realizată de laborator acreditat. De asemenea controlul intern al 

producției este realizat de laboratorul propriu şi garantează o compoziţie neschimbată.

Compoziţie: • Ciment
• Modificat sintetic
• Monocomponent
• Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăţilor de prelucrare

Condiții punere în operă: În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C.
Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă (curenți de aer, raze solare directe) și 
udare suplimentară completă (ploaie).

Suportul: Armătura trebuie să fie curată, fără rugină, mortar, praf şi alte materiale dăunătoare ce pot reduce 
aderența sau favoriza coroziunea.
Toată armătura expusă trebuie curățată în mod egal, în afară când aceasta ar compromite 
siguranţa.
Armătura trebuie să aibă un grad de curățare Sa2 sau St3 (rugina este permisă).

Pregătire: CC 170 se amestecă cu malaxorul electric cu necesarul de apă prezentat la datele tehnice pentru 
obținerea unei mase omogene, timp de cca. 2 minute.
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8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm
66 53 44 38 33
199 159 133 114 99
18 mm 20 mm 22 mm 24 mm 26 mm
29 27 24 22 20
88 80 72 66 61
28 mm 30 mm 32 mm 34 mm 36 mm
19 18 17 16 15
57 53 50 47 44
38 mm 40 mm 42 mm
14 13 13 12 11
42 40 38

Informații pericole: Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de 
securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiţi fișele tehnice de securitate.

Informații punere în 
operă:

Materialul vechi din amabalaje vechi deschise nu se mai utilizează şi nici nu se amestecă cu 
material proaspăt.
Armătura se pensulează cu 2 straturi CreteoRepair CC 170, în așa fel încât să fie realizat un strat 
de 2 mm. Timp de așteptare între straturi 20 minute.
După aplicarea ultimului strat trebuie respectat timpul de uscare de cca. 48 de ore conform EN 
1504-7.

Depozitare: În spații uscate pe paleți de lemn.
Valabilitate minim 24 luni. Conform regulament 1907/2006/EG anexa XVII la +20 °C , 65 % 
umiditate relative a aerului.

Informații generale: Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.
Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea 
acestui produs.
Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că 
sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile 
ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală 
între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea 
proprie a oportunității utilizării produsului.
Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de 
producție și a calității materiilor prime.
Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.
Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.


