 SYSTEMBESKRIVELSE
Systemet består av produkt for reparasjon av betong som
skal utføres i forkant av en elektrokjemisk realkalisering
eller katodisk beskyttelse. En slik behandling er først og
fremst egnet på konstruksjoner der karbonatiseringsfronten har nådd inn til armeringen og der omfanget av
skader er lite. Systemet er mest brukt der en ikke skal ha
overflatebehandling og omfatter tørrsprøytemørtel og
impregnering.

Danner ikke overflatefilm og er diffusjonsåpen.
Påføres normalt i 2 strøk. Forbruk: 0,15 kg/m² pr. strøk.

 SNITT-TEGNING
2
3

 BRUKSOMRÅDER

 EGENSKAPER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

systemet er velegnet for nord-europeisk klima.
sikrer fullstendig utfylling av sårflaten
gir god heft til underlaget
meget gode etterbearbeidingsmuligheter
raske tørke- og herdetider
gir lite plastisk svinn og utttørkingssvinn
minimalt med prelltap
god frostmotstand
gir en åpen mørtel
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• for reparasjon av betong før elektrokjemisk
realkalisering eller katodisk beskyttelse.
• velegnet til konstruktive betongvegger, betongfasader,
søyler, dekker, parkeringshus, kaier, broer, dammer,
siloer osv. evt. overflatebehandling med impregnering.

BETONGREHABILITERING

Mekanisk reparasjon
for realkalisering

 ØVRIG INFORMASJON
• Produktdatablad (TDS) og helse-, miljø og sikkerhetsdatablad (SDS) finnes på www.resconmapei.com
• Arbeidsbeskrivelser
• Produkttester

 SYSTEMOPPBYGGING
Forbehandling
1 Forvanning

Tørrsprøytemørtel
2 DS-EKB
Svinnkompensert tørrsprøytemørtel til reparasjonsarbeider. Dmax (mm): 4,0.
Trykkfasthet: ca. 25 N/mm². E-modul: 8.000 N/mm²
NS 3420, kap. T72 - Overflatebehandling
3 Cl-brems
Kloridbremsende silanimpregnering for betong.
Gir en vannavstøtende effekt. Fargeløs og alkalibestandig. Danner ikke overflatefilm og er diffusjonsåpen. Påføres normalt i 2 strøk. Forbruk: 0,15 kg/m²
pr. strøk.

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne systembeskrivelse representerer vår nåværende
kunnskap og erfaring om produktene. All ovenstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende
og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at disse er egnet for
tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt,
eller ved feilaktig utførelse.

Rescon Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua
Tel. +47 62 97 20 00
Fax +47 62 97 20 99
www.resconmapei.com
e-mail: post@resconmapei.no
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eller
3 Stenimpregnering C 1
Kloridbremsende silanimpregnering for betong.
Inne- holder ikke løsemidler. Gir en vannavstøtende ef
fekt. Fargeløs og alkalibestandig.

