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Hitra popravila:
betonskih površin v industriji, trgovini, skladiščih,
površin na cestah, železnicah in letališčih,
površin ob izlivih, odtokih in kanalih,
dilatacijskih stikov na avtocestah.
Hitre pričvrstitve:
točkovnih in linijskih odtokov ter revizijskih jaškov,
cestnih znakov, odbojnih ograj, označevalnih tabel,
betonskih stebrov (pilonov) za električne in telefonske daljnovode.
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PREDNOSTI
• hitra in enostavna vgradnja
• strjevanje s kontroliranim
krčenjem
• visoke mehanske obremenitve
že po 2 urah, tudi pri nizkih
temperaturah
• predaja cestnih površin v
promet v najkrajšem možnem
času
• vsi izdelki izpolnjujejo zahteve
določene po standardu
SIST ENV 1504-9

(Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo
betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve,
kontrola kakovosti in ovrednotenje
skladnosti – 9. Del: Splošna načela za
uporabo proizvodov in sistemov)

in minimalne zahteve malt za
konstrukcijska popravila razreda
R4 po standardu SIST EN 1504-3

Hitro vezoča in trdeča, tekoča malta s kontroliranim krčenjem na voljo v sivi in črni barvi.

Primeri uporabe:
popravilo poškodovanih betonskih tlakov
v industriji, trgovinah, skladiščih, itd.
popravilo pločnikov,
popravilo betonskih površin na letališčih,
pričvrstitve revizijskih jaškov.

T

NOVOS

Hitro vezoča in trdeča, tiksotropna malta
s kontroliranim krčenjem na voljo v sivi in
črni barvi.

Zalivna, hitro vezoča in trdeča, visoka duktilna
cementna malta s kontroliranim krčenjem v kombinaciji z dodatnimi vlakni Fiber R38. Primerna
za uporabo pri temperaturah od -5˚C do + 35˚C.

Primeri uporabe:

Primeri uporabe:

popravilo betonskih elementov in površin,
tudi tistih v naklonu,
popravilo dovoznih klančin,
popravilo odtočnih kanalov med cestnimi
pasovi, zaščitnih ograj in robnikov.

popravilo poškodovanih betonskih tlakov
v industriji, na cestiščih in na letališčih,
popravila hidravličnih elementov
(prezračevalni kanali, prelivni kanali),
vgrajevanje dilatacijskih elementov
na mostovih in viaduktih,
zalivanje talnih površin po predhodno
ustrezno pripravljeni podlagi – podlaga
mora biti hrapava,
popravilo in izravnava ležišč na viaduktih.
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Za podrobnejše
informacije
pokličite našo
brezplačno
telefonsko
številko

Prodajno mesto:

Mapei, d.o.o., Kočevarjeva 2, 8000 Novo mesto
Distribucijski center Grosuplje, Brezje pri Grosupljem 1c, 1290 Grosuplje,
Tel: +386 (0)1 786 50 50, Fax: +386 (0)1 786 50 55, E-mail: mapei@mapei.si, www.mapei.si

