Voor bouwprofessionals

PCI Repafast

®

Reparatie en –zetmortels voor
industrievloeren, verkeerswegen, koelcellen, start- en landingsbanen

Snelle uitharding
Eenvoudige verwerking
Duurzaam resultaat

PCI Repafast

®

De veilige en snelle oplossing voor betonnen verkeersoppervlakken en industrievloeren
Snel
De reparatiemortels PCI Repafast hebben korte uithardingstijden, ook bij een lage temperatuur.
Dat betekent dat door verkeer bereden oppervlakken al snel weer in gebruik kunnen worden genomen en industrievloeren al
snel weer beloopbaar zijn.
Ondanks de snelle uitharding is de verwerkingstijd van de mortel relatief lang.

Eenvoudig
Reparatie van betonnen oppervlakken kunnen eenvoudig worden uitgevoerd.
De beschadigde onderdelen verwijderen, contactvlakken opruwen en de reparatiemortel aanbrengen.
Een primer is niet nodig. PCI Repafast Tixo en PCI Repafast Fluid bestaan uit slechts één component en hoeven alleen
maar met water te worden aangemaakt.

Veilig
Schades aan verkeerswegen betekenen een gevaar voor de gebruikers.
Met de reparatiemortels PCI Repafast kunnen deze oppervlakken snel en eenvoudig worden hersteld, ook tijdens slechte
weersomstandigheden en bij een lage temperatuur.
Daardoor kan de reparatie op elk gewenst moment worden uitgevoerd.

Duurzaam
De snelle sterkteontwikkeling en hoge sterkte van PCI Repafast zorgen voor een duurzaam resultaat.
Daar komen nog bij de slechts zeer geringe krimp, het dichte oppervlak en de bestendigheid tegen benzine en dooizout.
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PCI Repafast Tixo

PCI Repafast Fluid

PCI Repafast APS 40

Componenten

1

1

3

Materiaalbasis

Cement

Cement

Hybridepolymeer

Niet vloeiend

Vloeiend

Niet vloeiend

-10 °C

-10 °C

- 25 °C

•

®

Consistentie
Verwerkbaar tot
Horizontaal oppervlak

•

Schuin oppervlak

•

Plaatsen van rioolschachtringen

•

®

®

•
•

Aangieten van straatmeubilair

•

Zetten van putdeksels,
rand- en straatstenen

•

Aangieten van straatstenen

•

Reparatie van brug en wegdek

•

•

•

Start- en landingsbanen

•

•

•

•

•

•

2,0 kg /m²/mm

2,0 kg /m²/mm

2,3 kg/m²/mm

Koelhuizen

•

Vloeren levensmiddelindustrie
Verbruik (poeder)

PCI Repafast Tixo en PCI Repafast Fluid – voor verkeersoppervlakken
®

Verwerkingstemperatuur
Voetgangers en licht verkeer

®

- 5 °C

0 °C

+ 5 °C

+ 10 °C

+ 20 °C

+ 30 °C

6u

5u

4u

2u

1u

1u

Middelzwaar verkeer

10 u

8u

6u

3u

2u

2u

Zwaar tot zeer zwaar verkeer

16 u

12 u

8u

4u

2u

2u
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Reparatie- en zetmortel

PCI Repafast Tixo
®

Lange verwerkingstijd bij Temperatuuren van -10° tot +30°C
Toepassingsgebied

Technische gegevens

Voor binnen en buiten.

Laagdikte:

Op beton.

– Reparatiemortel: 10 tot 100 mm.

Voor duurzame reparatie van

– Zetmortel: 25 tot 150 mm.

– garageopritten en laadbordessen

	– Bij relatief grote laagdikte met grind

	– toegang naar parkeergarages

mengen
Gecertificeerd volgens EN 1504-3,

– vloer van opslag- en productie-

klasse R4.

		hallen.
Voor het plaatsen van rioolschachtringen, putdeksels en straatstenen.
Voor reparatie aan start- en landingsbanen op vliegvelden.
Voor het plaatsen van straatstenen.
Bij reparatie onder tijdsdruk of bij lage
temperaturen.
Voordelen
Eén component.
Snelle sterkteontwikkeling,
hoge sterkte.
Geringe krimp.
Dicht, gesloten oppervlak.

PCI Repafast Tixo

Bestand tegen benzine en dooizout.

Reparatie van een door bussen

Langdurig bestand tegen slechte 		

intensief gebruikte oprit van een

weersomstandigheden en slijtage.

garage.

®

Snel na aanbrengen al af te werken
met reactiehars.

Sterkteontwikkeling
Temperatuur
Poeder

Water

Omgeving

2 uur

4 uur

6 uur

24 uur

28 dagen

+ 20 °C

+ 20 °C

+ 20 °C

25

35

45

55

85

+ 20 °C

+ 20 °C

- 5 °C

10

15

50

80

+ 5 °C

+ 5 °C

+ 5 °C

10

15

50

80

Geschikt voor licht verkeer
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Druksterkte (N/mm²)

Geschikt voor zwaar verkeer

Vloeiende reparatiemortel voor wegen

PCI Repafast Fluid
®

Lange verwerkingstijd bij temperaturen van -10° tot +30°C
Toepassingsgebied

Technische gegevens

	Voor binnen en buiten.

Laagdikte:

Op beton.

– Reparatiemortel: 10 tot 100 mm.

Voor het herstellen van verkeers-		

– Zetmortel: 25 tot 150 mm.

oppervlakken en industrievloeren,

	– Bij relatief grote laagdikte met grind

zoals opslag- en productiehallen.

mengen

Voor het aangieten van rioolschacht-

Gecertificeerd volgens EN 1504-3,

ringen en – profielen en straatstenen.

klasse R4.

Voor het aangieten en verankeren van
putdeksels en straatgarnituur.
Bij reparatie onder tijdsdruk of bij lage
temperaturen.
Voordelen
Eén component.
Snelle sterkteontwikkeling,
hoge sterkte.
Geringe krimp.
Dicht, gesloten oppervlak.
Bestand tegen benzine en dooizout.
Langdurig bestand tegen slechte 		
weersomstandigheden en slijtage.
Snel na aanbrengen al af te werken
PCI Repafast Fluid

met reactiehars.

®

Aangieten van schachtringen.

Sterkteontwikkeling
Temperatuur

Druksterkte (N/mm²)

Poeder

Water

Omgeving

2 uur

4 uur

6 uur

24 uur

28 dagen

+ 20 °C

+ 20 °C

+ 20 °C

35

50

55

70

90

+ 20 °C

+ 20 °C

- 5 °C

15

25

50

85

+ 5 °C

+ 5 °C

+ 5 °C

15

25

50

85

Geschikt voor licht verkeer

Geschikt voor zwaar verkeer
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Reparatiemortel bij lage temperatuur

PCI Repafast APS 40
®

Lange verwerkingstijd bij temperaturen tot -25 °C
Toepassingsgebied

Technische gegevens

Voor binnen en buiten.

Verwerkingstijd: 20 tot 30 minuten.

Op beton.

Gebruik door verkeer (bij +20°C):

Bij reparatie onder tijdsdruk of bij

– Licht verkeer na 3 uur.

een lage temperatuur.

– Zwaar verkeer na 6 uur.

Snelle reparatie van

Laagdikte: 8 tot 30 mm.

– koel- en vrieshuizen

Verwerkingstemperatuur in te stellen:

– productiehallen

– Bij component BF: -25°C tot 0°C.

– vloeren in de voedingsmiddelen-		

– Bij component B: 0°C tot +20°C.

		industrie
– start- en landingsbanen op 		
		vliegvelden.
Voordelen
Hoge druksterkte al na 3 uur.
Geurarm en te verwerken zonder
primer.
Slagvast, bestand tegen schuren
en chemicaliën.
Dooi- en strooizoutbestendig.
Goede hechting op beton en staal.
Goedgekeurd voor toepassing in
voedingsmiddelenindustrie.
Te verwerken van -25°C tot +20°C.
PCI Repafast APS 40
®

Reparatie van een koelcel
bij -20°C.

Sterkteontwikkeling
Buigtreksterkte (N/mm²)

Druksterkte (N/mm²)

Na 3 uur bij +23°C

17

35

Na 7 dagen bij +23°C

22

80

19.000

Na 7 dagen bij -20°C

25

95

35.000
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E-modulus (N/mm²)

PCI Repafast Tixo
®

Repareren tussen de rails.

PCI Repafast Tixo
®

Speciaal voor hellende
opritten kan het oppervlak
met een bezem of door het
aanbrengen van groeven
worden opgeruwd.

PCI Repafast Tixo
®

Repareren van een randsteen.

PCI Repafast Fluid
®

Afvoegen van straatstenen.

7

Voor bouwprofessionals
BASF Nederland B.V.
Construction Chemicals
Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout N.Br.
T +31-88-47 666 47
F +31-162-42 96 94

Vanuit België:
T +31-162-47 66 88
F +31-162-42 96 94
www.PCI-Afbouw.nl
PCI-Afbouw@basf.com

PCI voor bouwprofessionals
Het merk PCI staat al meer dan 60 jaar
garant voor een hoge kwaliteit en uitstekende verwerkingseigenschappen.
De systemen zijn ontwikkeld
voor professionele gebruikers
en omvatten o.a.
• Primers
• Tegellijmen
•
•
•

Voegmortels
Voegkitten
Egalisatiemortels, uitvlakmortels,

•

ontkoppelings en versterkingsmatten
Reparatie- en snelmontagemortels,

•
•

•
•

•
•
•

waterplug
Aangiet- en ondersabelingsmortels
Waterdichtingssystemen voor natte
ruimte, balkon, terras en zwembad,
(kimpasta, kimband,
dichtmanchetten, binnen- en
buitenhoeken, afdichtingsmatten)
Waterdichtingssystemen voor
kelder en gevel
Snelbouwsystemen
(douche-elementen en
XPS-hardschuimplaten)
Bouwchemische producten
(vezels, oliën)
Reinigingsmiddelen
Lijmsystemen voor parket, laminaat,
pvc en vloerbedekking

Agent voor

PCI Augsburg GmbH
Piccardstrasse 11
D-86159 Augsburg
Vanuit Nederland:
T +31-88-47 666 00
F +31-88-47 666 99

Wij breiden ons assortiment regelmatig
uit met producten die zijn gebaseerd
op de nieuwste technologieën, zoals
nanotechnologie.
Onze snel uithardende, stofarme en
lichtgewicht systemen zijn hieruit
voortgekomen.

Vanuit België:
T +49-2388-349 130
F +49-2388-349 156

Kijk op www.PCI-Afbouw.nl
voor brochures, productinformatie,
technische adviezen, tips en
instructiefilms.

