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PCI Nanocret® R4 SM (CZ0043/01)
EN 1504-3  

Malta na bázi cementu (CC) 
pro opravy betonových konstrukcí

 se statickou funkcí 
EN 1504-3 metody 3.1/3.2/3.3/4.4/7.1/7.2

Pevnost v tlaku
Obsah chloridových iontů
Soudržnost
Odolnost proti karbonataci
Modul pružnosti
Tepelná slučitelnost
část 1, zmrazování a tání
Kapilární absorpce
Reakce na oheň
Nebezpečné látky

třída R4
≤ 0,05 %
≥ 2,0 MPa
vyhovuje
≥ 20 GPa

≥ 2,0 MPa
≤ 0,5 kg/(m2·h0,5)
třída A1
v souladu s 5.4 
(EN 1504-3)

pro opravy betonových konstrukcí 

se statickou funkcí

Rozsah použití

PCI Nanocret® R4 SM je vysokopevniostní 
tixotropní opravná malta, kterou je možné 
aplikovat nejen ručně, ale i stříkáním.

 Pro použití v interiéru i exteriéru.

 Na stěny a podhledy.

 Jako náhrada konstrukčního betonu

pro opravy se statickou funkcí 

dle EN 1504-3 v třídě R4.

 Pro opravy svislých ploch a podhledů

železobetonových konstrukcí mostů 

a jiných podobných objektů inženýr-

ských staveb.

 Splňuje požadavky pro sanaci dyna-

micky zatěžovaných železobetono-

vých konstrukcí.

 Pro tloušťky vrstvy od 6 do 40 mm

v jednom pracovním kroku.

Vlastnosti produktu

 Vodonepropustný, mrazuvzdorný,

odolný chemickým rozmrazovacím

látkám.

 Výborná zpracovatelnost (pro ruční 

i strojní zpracování - mokré stříkání).

 Tixotropní konzistence.

 Spolehlivá přilnavost k betonu.

 Minimální smrštění, netvoří trhlinky,

ani během dynamického zatížení

během zpracování a doby tuhnutí.

 Po rozmíchání s vodou ihned 

použitelný.

 Vyztužený vlákny.

 Odolný proti karbonataci, protiko-

rozní ochrana betonu zůstává zacho-

vána.

 Nízký obsah chromanů, neobsa-

huje chloridy.

 Výrobek je zkoušen podle 

EN 1504-3, třída R4.
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Technická data / Údaje pro zpracování

Materiálová data

Aplikační data

Materiálová báze směs tříděných cementů, křemenné písky, přísady

Komponenty 1-složkový

Objemová hmotnost čerstvé malty  cca 2,0 kg/dm3

Konzistence prášek

Zrnitost max. 2 mm

Skladovatelnost cca 6 měsíců, v suchu

Forma dodávky    25 kg papírový pytel s PE vložkou

Spotřeba
- čerstvá malta cca 2,0 kg /m2 /mm tloušťky
- suchá malta cca 1,8 kg prášku /m2 /mm tloušťky

Vydatnost 1 pytle Spotřeba suché malty
1,38 m2 při 10 mm tloušťky 18 kg/m2 při 10 mm tloušťky
0,46 m2 při 30 mm tloušťky 54 kg/m2 při 30 mm tloušťky
0,35 m2 při 40 mm tloušťky 72 kg/m2 při 40 mm tloušťky

Tloušťka vrstvy (pro pracovní krok)
- minimální 6 mm 
- maximální (ruční aplikace) 40 mm 
- maximální (aplikace nástřikem) 20 mm

Teplota zpracování +5 °C až +30 °C

Množství záměsové vody cca 3,5 - 4,0 l vody na 25 kg PCI Nanocret® R4 SM
cca 140 - 160 ml vody na 1 kg PCI Nanocret® R4 SM

Doba míchání cca 3 min.

Míchací technika Míchadlo s vhodným nástavcem / nucené míchání

Dopravní/stříkací technika např.:
PFT - Swing
Putzmeister S5
Wagner PC15
Inotec - Inobeam F21

Doba zpracovatelnosti
- při +5 °C cca 90 min.
- při + 20 °C cca 45 min.
- při + 30 °C  cca 20 min.

Soudržnost
- po 28 dnech (EN 1542) ≥ 2,0 N/mm2

- po 50 cyklech zmrazování a tání (EN13687-1) ≥ 2,0 N/mm2

Odolnost vůči karbonataci (EN 13295) Vyhovuje, dk ≤ kontrolní beton

Kapilární absorpce (EN 13057) ≤ 0,5 kg/m2h0.5

Pevnost v tlaku (EN 12190)
- po 1 dnu ≥ 20 N/mm2

- po 7 dnech ≥ 35 N/mm2

- po 28 dnech ≥ 50 N/mm2

Pevnost v tahu za ohybu (po 28 dnech) ≥ 7,5 N/mm2

Modul pružnosti (EN 13412) cca 28 N/mm2
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Beton

 Veškerý podkladní beton musí být

čistý, pevný, s otevřenými póry, savý 

a přiměřeně drsný. Beton musí odpo-

vídat minimálně třídě C 20/25.

Extrémně nesavé, hladké povrchy 

a nesoudržné vrstvy (např. znečištění,

staré nátěry, ošetřovací přípravky, hy-

drofobizace, výkvěty apod.) musí být

odstraněny pískováním, brokováním

nebo otryskáním tlakovou vodou.

Podklad musí být drsný s jasně vidi-

telným kamenivem. Hrany opravných

míst by měly být osekané pod úhlem

30° až 60°. U korozí zasaženého

podkladu musí být zjištěno, zda byla

způsobena vlivem chloridů.

 Odtrhová pevnost musí být 

min. 1,5 N/mm².

 Připravený podklad by měl být

předem navlhčen, doporučuje 

se 24 hodin, nejméně však 2 hodiny

před nanášením PCI Nanocret® R4

SM. Povrch musí být matně vlhký 

bez stojící vody.

Ocelová výztuž

 Veškerou korozi odstranit z betonu

pískováním a veškerou obnaženou

výztuž vyčistit na stupeň Sa 2 

(ISO 8501-1/ISO 12944-4).

 Co nejdříve po očištění naneste 

na výztuž dvě vrstvy antikorozního

nátěru PCI Nanocret® AP nebo 

PCI Legaran® RP.

 V případě nízkého vystavení betonu

působení chloridů a při větším krytí

výztuže (> 10 mm ) není nutné apliko-

vat antikorozní nátěr.

Příprava podkladu

Míchání

 Do míchacího zařízení se nalije

nejprve minimální množství záměsové

vody (tj. 3,5 litru na jeden 25kg pytel).

 Postupně přidávat prášek 

PCI Nanocret® R4 SM a míchat nej-

méně 3 minuty do dosažení stejno-

rodé směsi bez hrudek. Po začátku

míchání se může postupně přidat

zbytek záměsové vody k dosažení

potřebné konzistence, avšak nikdy

nepřekračovat max. množství 4 l 

na jeden pytel malty. Maltu nechte 

3 minuty zrát a poté krátce promí-

chejte. Množství do 25 kg lze míchat

míchadlem nasazeným na pomalu-

běžnou vrtačku (cca 500 ot./min.).

Větší množství je nutno míchat

v míchačce nebo lépe v míchačce

s nuceným oběhem.

Nanášení malty

 Při ruční aplikaci malty PCI Nanocret®

R4 SM je třeba nejprve hladítkem

nebo lžící nanést tenkou kontaktní

vrstvu a tu řádně zaškrábnout 

do podkladu. Případně je možné

připravit kontaktní můstek přidáním 

o 10% více vody k namíchané maltě 

a ten nanést na podklad štětkou.

Následné vrstvy aplikovat hladítkem

nebo lžící metodou mokrý do mo-

krého v tloušťce 6-40 mm.

 Při nástřiku malty PCI Nanocret® R4

SM je doporučeno nejprve nastříkat

tenkou kontaktní vrstvu a teprve

potom aplikovat maltu do požado-

vané tloušťky vrstvy metodou mokrý

do mokrého.

 Do konečné podoby povrch stáhnout

a uhladit buď dřevěným nebo oce-

lovým hladítkem. Po zavadnutí malty

je možné povrch vyhladit vlhkým moli-

tanovým hladítkem.

Zpracování

Pokud je malta mokrá, je možné ji od-

stranit vodu. Jakmile vyschne/vytvrdne

je možné ji odstranit pouze

mechanicky. 

Čištění nářadí

Ošetřování je nutné k zamezení před-

časného výparu vody vlivem přímého

slunečního svitu, vysokých teplot nebo

větru a provádí se po dobu 5 dnů násle-

dujícími způsoby:

 kropením vodou

 zakrytím vlhkou pytlovinou

 zakrytím fólií nebo termofólií

 ochranným zástřikem (curing)

Ošetřování povrchu
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 Při aplikaci je nutno zapracovávat jen

celé pytle.

 Neaplikovat při teplotách pod +5 °C 

a nad +30 °C, za deště a silného

větru.

 Do směsi nepřidávat cement, písek

nebo jiné příměsi.

 Míchat jen tolik malty, kolik je možno

zpracovat v době zpracovatelnosti.

 Malta, která již započala tuhnout, 

se nesmí dále ředit vodou nebo

čerstvou maltou.

 Pro plošné opravy horizontálních

pojížděných betonových povrchů jsou

určeny opravné malty PCI Reparoad®

L 450 a PCI Repafast® (pro rychlé

opravy).

Důležitá upozornění

PCI Nanocret® R4 SM obsahuje chemi-

cké látky obsažené v portlandském 

cementu. Způsobuje vážné poškození

očí. Dráždí kůži. Může způsobit po-

dráždění dýchacích cest. Uchovávejte

mimo dosah dětí. Používejte ochranné

rukavice, ochranné brýle a obličejový

štít. Zamezte vdechování prachu. 

Po manipulaci důkladně omyjte vodou 

a mýdlem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik

minut opatrně vyplachujte vodou.

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasa-

zeny a pokud je lze vyjmout snadno.

Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě

vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého

na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu

v poloze vhodné pro pohodlné dýchání.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým

množstvím vody a mýdla. Dojde-li 

k podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou

pomoc/ošetření. Odložte kontaminova-

né oblečení a před opětovným použitím

vyperte.

Další informace najdete v bezpečnostním listu.

Pokyny pro bezpečné použití

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje,

zkušební osvědčení a popisy vzorků 

je možno si vyžádat u odborných

poradců a v centrále společnosti.

Odstraňování prázdných obalů

Prázdné obaly zlikvidujte v souladu 

s národními legislativními předpisy.

BASF Stavební hmoty
Česká republika s. r. o.
K Májovu 1244, 
537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: pci-cz@basf.com
www.pci-cz.cz

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou
rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné
pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen
přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro
zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec
všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství
odborných a technických poradců prodávajícího, které 
je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci
servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými
podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za
škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování
výrobků do stavby od technických podmínek,
skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich
použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy,
stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné
na adrese www.pci-cz.cz.

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com Vydáno: červenec 2015

Novým vydáním pozbývá staré platnost.


