Repacryl
Syntetyczny dodatek do szpachli z serii „Kosmetyka betonu”
oraz korekty kolorystyki elementów betonowych
Właściwości produktu:
• wpływa na poprawę przyczepności szpachli do podłoża
• poprawia urabialność
• zmniejsza ryzyko powstawania pęknięć naprężeniowych
• poprawia więźliwość wody
• umożliwia szpachlowanie na ciepłych powierzchniach betonu
• dostępny w trzech odcieniach szarości

Zastosowanie produktu:
• modyfikowanie właściwości szpachli z serii „Kosmetyka betonu”
• możliwość regulacji zabarwienia szpachli z serii „Kosmetyka betonu”
• dodatek do szlamów uszczelniających kielichy rur
• samodzielna barwna warstwa
• również do zastosowań wielkopowierzchniowych
• lazurowanie betonu

Sposób zastosowania:
Informacje dotyczące przygotowania podłoża
oraz aplikacji znajdziecie Państwo w kartach
technicznych szpachli z serii „Kosmetyka
betonu”.
Mieszanie
Chcąc rozjaśnić szpachle należy zastosować
Repacrylhellgrau, natomiast do ich
przyciemnienia stosuje się wariant lichtgrau
i betongrau. Jako komponenty proszkowe
najlepiej nadają się szpachle drobnoziarniste,
tj. MC-Powertop F, MC-Powertop F fine,
MC-Quicktoporaz MC-Quicktop Uni.
Repacryl rozcieńcza się z wodą w stosunku
od 1:1 do 1:3. Do takiego roztworu wsypuje się
3 części objętościowe szpachli i miesza za
pomocą mieszadła wolnoobrotowego aż do
uzyskania homogenicznej masy.
Do zastosowania jako samodzielna warstwa
wierzchnia Repacryl rozcieńcza się wodą
w stosunku 1:3 – 1:5 i nanosi wałkiem lub
natryskiem w dwóch warstwach. Najlepszy efekt
uzyskuje się przy nanoszeniu krzyżowym.
W celu eliminacji lekkiego połysku można dodać
niewielką ilość drobnoziarnistej szpachli z serii
MC-Powertop F lub MC-Powertop F fein lub
MC-Quicktop.

W przypadku miejscowych prac kosmetycznych
retusz powierzchni prefabrykatów lub powierzchni
betonowych można przeprowadzać przy użyciu
gąbki naturalnej zanurzonej w roztworze
syntetycznego dodatku Repacryl z wodą. W celu
doboru koloru roztwór może się składać z różnych
kolorów środka Repacryl dobranych w proporcjach
dających najlepiej dopasowany do koloru betonu
efekt kolorystyczny.
W połączeniu ze szpachlami z serii „Kosmetyka
betonu” Repacryl można stosować w temp.
ok. 0°C pod warunkiem, że podłoże
zostanie podgrzane. W celu zabezpieczenia
zaszpachlowanych powierzchni przed działaniem
mrozu można je dodatkowo podgrzać palnikiem.
Pielęgnacja
Szpachle z dodatkiem produktu Repacryl,
które zostały naniesione we właściwy sposób
charakteryzują się bardzo dobrą więźliwością
wody. W związku z tym pielęgnację powierzchni
zaleca się przeprowadzić wyłącznie przy silnym
nasłonecznieniu lub wietrze.
Powierzchnie poddane retuszowi kolorystycznemu
przy pomocy produktu Repacryl należy
w początkowym okresie chronić przed wpływem
deszczu.
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Techniczne właściwości produktu Repacryl:
Parametr

Jednostka miary

Barwa

Wartość

Uwagi

lichtgrau, hellgrau, betongrau

Proporcje mieszania

Części objętościowe

od 1:1 do 1:5

Repacryl: woda

Właściwości produktu Repacryl:
Zakładowa Kontrola Produkcji

ISO 9001

Zalecane warunki podczas
zastosowania

≥ + 5°C

Warunki przechowywania

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach przez okres
12 miesięcy. Chronić przed przemarzaniem i zawilgoceniem.

Sposób dostawy

wiadro 15 kg, 1 paleta (33 wiadra po 15 kg)
wiadro 25 kg, 1 paleta (16 wiader po 25 kg)

Usuwanie odpadów

W trosce o środowisko naturalne opakowania należy dokładnie opróżniać.

Uwaga!
Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako
prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania
w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych
Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych,
jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki
budowlanej.
Wydanie 07/15-PL. Niniejszy druk został zaktualizowany pod względem technicznym. Tym samym unieważnia się dotychczasowe wydania
i nie wolno ich stosować. W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod względem technicznym, niniejsze wydanie traci ważność.

MC-Bauchemie • ul. Prądzyńskiego 20 • 63-000 Środa Wlkp. • Tel. 61 28 64 500 • Fax: 61 28 64 514
construction.chemicals@mc-bauchemie.pl • www.mc-bauchemie.pl

2

