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do monolitycznych posadzek betonowych

Bardzo trudno ścieralne powierzchnie
wykonane z użyciem PCI Repatop® 800.

 Do zastosowań wewnętrznych 

i zewnętrznych.

 Do wykonywania utwardzonych

powierzchniowo monolitycznych

posadzek betonowych, narażonych

na średnie i ciężkie obciążenia

mechaniczne.

 Tworzy bardzo nisko ścieralną,

odporną na uderzenia, gładką 

i homogeniczną powierzchnię.

 Do hal produkcyjnych 

i magazynowych.

Zakres stosowania

 Gotowa do użycia.

 Nie tworzy warstwy - brak ryzyka

odspojeń.

 Bardzo wysoka odporność na

ścieranie.

 Wysoka szczelność.

 Wydłuża czas użytkowania

posadzki betonowej.

 Zapewnia mrozoodporność

powierzchni betonowej.

 Odporna na działanie olejów

mineralnych i paliw

samochodowych.

 Spełnia wymogi PN-EN 13813 

dla klasy CT-C60-F7-A3.

Właściwości produktu
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EN 13813:2002

CZ0056/03

PCI Repatop 800 (CZ0056/03)

Materiał przeznaczony do wykonania 
podkładu podłogowego na bazie cementu, 

przeznaczony do stosowania wewnątrz 
obiektów budowlanych

EN 13813 CT-C60-F7-A3

Reakcja na ogień  A1fl 
Wydzielanie substancji korozyjnych CT
Wytrzymałość na ściskanie C60
Wytrzymałość na zginanie F7
Odporność na ścieranie A3
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Baza materiałowa wysokiej jakości cement portlandzki, syntetyczne i kwarcytowe kruszywa

Składniki produkt 1-składnikowy

Konsystencja proszek

Trwałość składowania 12 miesięcy (w suchym miejscu)

Opakowanie worek 25 kg

Grubość warstwy 1,5 - 3 mm

Zużycie:
- średnie obciążenie 3 - 5 kg/m2

- wysokie obciążenie 5 - 8 kg/m2

Temperatura aplikacji i podłoża +5 °C do +30 °C

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 60 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach > 7 N/mm2

Moduł E po 28 dniach 32.600 N/mm2

Przyczepność 2,7 N/mm2 (zerwanie w podłożu betonowym)

Wytrzymałość na ścieranie wg BCA AR 0,5

Wytrzymałość na ścieranie na tarczy
Boehme'go

A3 (<3 cm3/50 cm2)

Reakcja na ogień A1fl

Dane techniczne

W momencie, kiedy beton pozwala na

wchodzenie w butach-klapkach

posadzkarskich (do chodzenia po

świeżych posadzkach mineralnych),

można wykonać wstępne zatarcie

powierzchni zacieraczką talerzową.

Miejsca trudnodostępne, np. naroża,

brzegi itp., muszą zostać zatarte ręcznie

packą. Jeśli na powierzchni betonu

wydzielą się widoczne warstewki wody,

należy usunąć je całkowicie raklą

gumową.

Przygotowanie podłoża

Nakładanie PCI Repatop® 800

Natychmiast po wstępnym zatarciu

rozsypać ręcznie na powierzchni betonu

odpowiednią iliość proszku 

PCI Repatop® 800.

Wbudowanie

Odczekać ok. 15 - 30 minut na

wciągnięcie przez materiał wilgoci

(widoczne ściemnienie), po czym

natychmiast wetrzeć go równomiernie

używając zacieraczki talerzowej.

Niezbędny czas oczekiwania zależy 

od składu mieszanki betonowej,

temperatury, wilgotności powietrza 

i wielkości dawki posypki. 

Po zakończeniu wcierania posypki

należy w typowych warunkach 

(w temperaturze ok. +20 °C) odczekać 

1 - 2 godzin.

Wygładzenie

Gdy tylko warstwa posypki wyschnie

(test organoleptyczny), wygładzić

powierzchnię śmigłową wygładzarką 

do betonu. Miejsca trudno dostępne

obrobić ponownie ręcznie. Jeżeli

wymagane jest uzyskanie ekstremalnie

szczelnej i gładkiej powierzchni, po

odczekaniu 1 - 2 godzin powtórnie

wygładzić wygładzarką śmigłową. 

Także strefy trudno dostępne ponownie

obrobić ręcznie.

Sposób użycia

 Wytrącenia wody wpływają ujemnie

na jakość utwardzonej powierzchni. 

Należy to uwzględnić projektując skład

mieszanki betonowej. W praktyce

dobrze sprawdza się klasa C25/30 

w PN-EN 206.

 W przypadku zbyt miękkich należy

przed wejściem odczekać do

rozpoczęcia procesu twardnienia.

Może to jednak skutkować

utrudnionym wcieraniem posypki w

podłoże.

 Problemem w prawidłowym

wygładzeniu może być także zbyt

wysoka porowatość betonu,

wynosząca ponad 3 % objętościowo.

Z tego względu nie nadają się jako

podłoże dla PCI Repatop® 800 tzw.

betony odporne na działanie mrozu i

soli przeciwoblodzeniowych. 

Ich porowatość przekracza bowiem

zazwyczaj w stanie świeżym 5%

objętości. Przy użyciu posypki 

PCI Repatop® 800 mrozoodporność

Zalecenia i uwagi
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betonu uzyskuje się dzięki niskiemu

współczynnikowi w/c 

i wysokiej szczelności, także bez

wysokiej porowatości. 

 Ponieważ grubość warstwy

utwardzonej posypką wynosi jedynie

ok. 1,5 - 3 mm, zaleca się przed

aplikacją posypki dokładne ściągnięcie

podłoża betonowego łatą wibracyjną

lub tradycyjną łatą aluminiową. Należy

unikać późniejszego wprowadzania

wody na powierzchnię betonu. 

 W celu pielęgnacji utwardzonej

posypką powierzchni zaleca się

przekrycie jej folią PE. Najlepiej

wykonać to w dniu aplikacji 

PCI Repatop® 800 gdy tylko będzie

można wejść na powierzchnię

utwardzonego betonu.

 W stanie świeżym możliwe jest

czyszczenie narzędzi i maszyn wodą.

Po stwardnieniu zaprawę 

PCI Repatop® 800 trzeba już 

usuwać mechanicznie.

Zalecenia i uwagi

Produkt zawiera cement. Możliwe jest

wystąpienie podrażnień skóry,

ewentualnie poparzeń śluzówki (np.

oczu). Działa drażniąco na drogi

oddechowe. Ryzyko poważnego

uszkodzenia oczu - należy unikać

kontaktu z oczami oraz długotrwałego

kontaktu ze skórą. Nie wdychać pyłu.

Zanieczyszczone oczy przemyć

natychmiast dużą ilością wody 

i zasięgnąć porady lekarza. 

W przypadku kontaktu ze skórą

natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną

odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę

dużą ilością wody z mydłem. 

Nosić odpowiednie rękawice ochronne

oraz okulary lub ochronę twarzy. 

W razie połknięcia niezwłocznie

zasięgnij porady lekarza - pokaż

opakowanie lub niniejszą informację 

o produkcie. Chronić przed dziećmi.
Dalsze informacje znajdują się w karcie charakterystyki
produktu.

Wskazówki BHP

W sprawie doradztwa obiektowego i

dodatkowych informacji należy zwracać

się do regionalnych doradców

techniczno-handlowych PCI.

Serwis dla projektantów

Dokładnie opróżnione opakowania po

produktach PCI oraz pozostałe, nie

wykorzystane resztki produktów należy

usuwać zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

Utylizacja odpadów

Karta techniczna wydanie: marzec 2021. 
Po wydaniu nowej karty technicznej dotychczasowa traci ważność. 
Najnowsze wydanie aktualnej  karty technicznej znajduje się na stronie internetowej www.pci-polska.pl

Przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce:
Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice
Telefon: +48 12 372 80 35, +48 12 372 80 34
www.pci-polska.pl

W kartach technicznych podajemy ogólne wytyczne
stosowania produktów. Rzeczywiste warunki aplikacji
na budowach mogą odbiegać od informacji
zawartych w niniejszej karcie technicznej. Z tego
względu Użytkownik jest zobowiązany do dokonania
sprawdzenia możliwości aplikacyjnych produktu w
innych warunkach od podanych w karcie technicznej.
W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć
naszej porady technicznej.

Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych kartach
technicznych odpowiadamy tylko w razie rażącego
zawinienia (działania umyślnego lub rażącego
niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych
roszczeń z tytułu ogólnych przepisów 
o odpowiedzialności za produkt. 


