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PCI Reparoad® L 450 (CZ0096/01)
EN 1504-3

Pevnost v tlaku:  Třída R4
Obsah chloridových iontů: ≤ 0,05 %
Soudržnost: ≥ 2,0 MPa  
Odolnost proti karbonataci: vyhovuje
Tepelná slučitelnost:
- zmrazování a tání ≥ 2,0 MPa
- náporové skrápění ≥ 2,0 MPa
- cyklování za sucha ≥ 2,0 MPa  
Modul pružnosti: ≥ 20 GPa
Kapilární absorpce: ≤ 0,5 kg/(m2∙h0,5)
Reakce na oheň: Class A1
Nebezpečné látky: v souladu s  5.4
 (EN 1504-3)

BASF Stavební hmoty
Česká republika s.r.o.

K Májovu 1244
537 01 Chrudim

Polymerní hydraulická cementová malta (PCC)
pro opravy horizontálních betonových 

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

1020

na horizon
tální beton

ové plochy

Rozsah použití

PCI Reparoad® L 450 v tekuté konzistenci je
možné snadno čerpat a lít.

 Pro použití v interiéru i exteriéru.

 Pro reprofilaci horizontálních nebo

mírně šikmých pojížděných betonov-

ých povrchů.

 Pro opravy trhlin a výtluků na beto-

nových plochách namáhaných dopra-

vou a plochách pochozích, např.

betonové silnice, chodníky,

parkoviště, průmyslové podlahy,

rampy, nájezdy apod.

 Jako náhrada konstrukčního betonu

na mostovkách (pro spád do 3 %).

 Pro aplikace, kde se požaduje malta 

s vysokou konečnou pevností,

barevně podobná betonu.

 Pro tloušťky vrstev od 10 do 40 mm 

v jednom pracovním kroku.

Vlastnosti produktu

 Vodonepropustný, mrazuvzdorný,

odolný chemickým rozmrazovacím

látkám.

 Připravený k použití, míchá se

pouze s vodou.

 Vyztužený vlákny.

 Přizpůsobení konzistence způsobu

nanášení (tekutá nebo zavlhlá).

 Bez tendence k segregaci/krvácení

při jakékoli konzistenci.

 Jednoduchá zpracovatelnost.

 Samozhutňující.

 Minimální smrštění, netvoří trhlinky

při smršťování.

 Spolehlivá přilnavost k betonu.

 Odolný vysokým teplotám pro po-

kládku litého asfaltu nebo pro natavo-

vání asfaltových pásů.

 Certifikovaný dle EN 1504-3, 

třída R4.
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Technická data / Údaje pro zpracování

Materiálová data

Aplikační a užitná data

* Pevnosti byly měřeny na trámcích 4x4x16 cm, připravených z 25 kg PCI Reparoad® L 450 a 3,5 l vody. Aplikace a vyzrání malty v laboratorních podmínkách při 20 °C.

Materiálová báze směs tříděných cementů, křemenné písky, přísady

Komponenty 1-složkový

Objemová hmotnost čerstvé malty  cca 2,1 kg/dm3

Konzistence prášek

Zrnitost max. 3,2 mm

Skladovatelnost cca 6 měsíců, v suchu

Forma dodávky    25 kg papírový pytel s PE vložkou

Spotřeba
- čerstvá malta cca 2,1 kg/m2/mm tloušťky
- suchá malta cca 1,85 kg/m2/mm tloušťky

Vydatnost 1 pytle (25 kg) cca 12,5 litrů malty

Tloušťka vrstvy (pro pracovní krok)
- minimální 10 mm
- maximální 40 mm

Teplota zpracování (podklad i okolí) +5 °C až +35 °C

Množství záměsové vody cca 3,5 - 4,0 l vody na 25 kg

Míchací technika Míchačka s nuceným oběhem

Doba zpracovatelnosti
- při +5 °C cca 90 min
- při + 20 °C cca 60 min

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

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

- po 30 cyklech náporového zkrápění (EN 13687-2) ≥ 2,0 N/mm2

- po 30 cyklech cyklování za sucha (EN 13687-4) ≥ 2,0 N/mm2

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

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

Modul pružnosti ≥ 20 GPa

Pevnost v tlaku*
- po 1 dnu ≥ 15 N/mm2

- po 7 dnech ≥ 30 N/mm2

- po 28 dnech ≥ 50 N/mm2

Pevnost v tahu za ohybu*
- po 1 dnu ≥ 3 N/mm2

- po 7 dnech ≥ 5 N/mm2

- po 28 dnech  ≥ 6 N/mm2

 Podkladní beton musí být čistý,

pevný a přiměřeně drsný. Je třeba od-

stranit všechny odlupující se a ne-

soudržné části podkladu, případně

zbytky olejů, tuků, cementového pov-

laku, organických nečistot a jiných

kontaminantů, které by mohly zhoršit

soudržnost s podkladem. Pro získání

dobrého a kvalitního povrchu je

doporučeno použít především me-

todu frézování.

 Zkorodovanou ocelovou výztuž je

nutné opískovat na čistotu Sa 2.

Ihned po očištění je nutné výztuž

opatřit dvěma nátěry 

PCI Nanocret® AP.

 Připravený podklad musí být předem

navlhčen, doporučuje se 24 hodin,

nejméně však 6 hodin před nanáše-

ním PCI Reparoad® L 450. Povrch

musí být matně vlhký bez stojící vody.

Příprava podkladu
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Míchání malty

 K PCI Reparoad® L 450 se nesmí

přidávat cement, písek či jiný materiál.

Zpracovávat pouze celá a nepoško-

zená balení. Při míchání používejte

jednu nebo více míchaček, aby bylo

zajištěno kontinuální míchání a rozlé-

vání materiálu bez jakéhokoliv

přerušení. Směs se nesmí míchat

ručně! Pro výrobu malty je nutno

používat pitnou vodu.

 Nejprve do míchačky nalít cca ¾ po-

žadovaného množství záměsové

vody, následně pomalu a průběžně

přisypávat suchou směs. Směs mí-

chat v míchačce na beton nebo 

v míchačce s nuceným oběhem po

dobu 2-3 minut. Potom přidat zbytek

vody a pokračovat v míchání nejméně

další 2 minuty.

 Použití ledové vody při výrobě malty

za teplot mezi +20 až +35 °C umožní

redukovat dávku vody pro danou

konzistenci a tak zvýšit pevnost 

a prodloužit dobu zpracování. Směs

po zatuhnutí v žádném případě

nepřemíchávat a neředit.

 Skladování a míchání malty musí být

co nejblíže upravované plochy. Je

třeba mít dostatek pracovních sil, ma-

teriálu a zařízení tak, aby proces mí-

chání a ukládání malty byl rychlý,

plynulý a bez přerušení.

Ukládání malty

 Před litím namíchané malty 

PCI Reparoad® L 450 zkontrolovat 

a zamezit přenosu vibrací z vedlejších

pracovišť do doby konečného

zatrvrdutí. Nadměrné vibrace mohou

způsobit sedání, krvácení a mohou

narušit tuhnutí a tvrdnutí.

 Maltu ukládat ve dvou pracovních

krocích. Nejprve řídkou směs

opravné malty PCI Reparoad® L 450

(přidáním 10-15 % vody) aplikovat ve

formě adhezního můstku, tzn. hrubým

rýžovým koštětem řádně vpravit

hmotu do podkladu. Metodou mokrý

do mokrého potom maltu 

PCI Reparoad® L 450 nalévat

průběžně na adhezní můstek do

vrstev v tloušťce 10 až 40 mm.

Pro větší tloušťky kontaktujte techni-

cký servis BASF. Nevibrovat!

Zpracování

Pokud je malta mokrá, je možné ji od-

stranit vodu. Jakmile vyschne/vytvrdne

je možné ji odstranit pouze

mechanicky. 

Čištění nářadí

Aplikaci ošetřovat vlhčením a chránit

před přímým sluncem zakrytím folií po

dobu několika dní. Celou technologii

pokládky opravné malty

PCI Reparoad® L 450 je možné po

vytvrzení zakončit speciálním

ošetřovacím nástřikem.

Ošetřování povrchu

 Při aplikaci je nutno zapracovávat jen

celá a nepoškozená balení.

 Teplota okolí, podkladu i malty při

aplikaci by měla být v rozsahu 

+5 až +35 °C.

 Do směsi nepřidávat cement, písek

nebo jiné příměsi.

 Malta, která již započala tuhnout, se

nesmí dále ředit vodou nebo čerstvou

maltou.

 Používejte vodu pouze v takovém

množství/nebo při takové teplotě, kdy

je dosaženo tekuté konzistence.

Přidání nadbytku vody má za násle-

dek tendenci k segregaci/krvácení na-

míchané malty.

 Pro tloušťky vrstev větší než 40 mm

kontaktujte technický servis BASF.

 Pevnost opravné malty závisí zejména

na množství záměsové vody, teplotě

podkladu, způsobu ošetřování, stáří

vytvrzené malty, teplotě a vlhkosti

prostředí.

Důležitá upozornění
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PCI Reparoad®L 450 obsahuje cement.

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí

kůži. Může způsobit podráždění dýcha-

cích cest. Uchovávejte mimo dosah

dětí. Používejte ochranné rukavice, och-

ranné 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 nasazeny a pokud je lze

vyjmout snadno. Pokračujte ve vypla-

chování. 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 množst-

vím vody a mýdla. Dojde-li k podráždění

kůže: Vyhledejte lékařskou

pomoc/ošetření. Odložte kontamino-

vané oblečení a před opětovným použi-

tím 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
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