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för golv, trappor och väggar av betong

Användningsområde

PCI Repafix har en mycket stabil konsistens och
lämpar sig därför väl till reparation och 
modellering av trasiga kanter.

■ För inom- och utomhusbruk.

■ För väggar och golv.

■ För lagning av slitna trappsteg och

trasiga kanter på betongtrappor.

■ För fyllning av ursparingar, hål och

sprickor i cementgolv, betongtak och

betongpelare samt balkongplattor.

■ För fyllning runt rörgenomföringar i

betongväggar, hålrum mellan betong

och dörrkarmar i stål etc.

■ För avjämning av trappsteg.

■ För renoveringsarbeten.

■ För utformning av hålkärl.

Produktegenskaper

■ Vattenfast och frostbeständigt,

lämpar sig för universell användning

såväl inom- som utomhus.

■ Plastisk konsistens, blandas med

vatten, enkel att applicera.

■ Härdar snabbt, gångbar efter 

ca 90 minuter, fullt belastningsbar

efter 1 dygn.

■ God vidhäftning mot betong, puts,

cement och murverk.

■ Mycket stabilt, lämpar sig mycket

väl till reparations- och modellerings-

arbeten.

■ Hög tryckhållfasthet, klarar 

gång- och fordonstrafik.
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EN 998-1

Reaction to fire Class E
Water absorption W0
Adhesion ≥ 0,08 N/mm² - FP:A
Water vapour 
permeability coefficient µ ≤ 25
Thermal conductivity ≤ 1,11 W/(m·K) for P=50%
λ10,dry ≤ 1,21 W/(m·K) for P=90%
 (Table value to EN 1745)
Dangerous  
substances Comply with EN 998-1

General purpose rendering mortar 
EN 998-1 GP (CS IV)
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Användarmässiga och tekniska data

Materialtekniska data

Användningstekniska data

* Vid +23 °C och 50 % relativ fuktighet. Högre temperaturer förkortar och lägre temperaturer förlänger de angivna tiderna. Högre luftfuktighet förlänger de angivna tiderna.

Materialbas torrt murbruk blandat med specialcement, ballast och 
polymerer. Innehåller inte asbest eller andra mineralfibrer. 
Inget skadligt damm från kvartssand under applicering.

Komponenter 1-komponent

Densitet, färskt bruk ca 1,9 g/cm3 och/eller 1,9 kg/l

Konsistens pulver

Färg grå

Märkning avseende
- Transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar inte farligt
- Förordning om farliga ämnen irriterande, innehåller cement
För mer information se Hälsa och säkerhet.

Hållbarhet minst 6 månader vid förvaring i torrt utrymme.
Ingen permanent förvaring i över +30 °C

Förpackningsstorlek
Art.nr. / EAN-nr.

25 kg kraftig papperssäck med insida av polyeten,
55259908 / 4083200023044

Art.nr. / EAN-nr. 
5 kg påse med insida av polyeten
55525756 / 4083200023037

Applicering
- Färskt murbruk ca 1,9 kg/m² och mm skikttjocklek
- Torrbruk ca 1,7 kg/m² och mm skikttjocklek

Täckning
- 1 kg pulver ca 0,6 l och/eller 0,3 m² vid 2 mm skikttjocklek
- 5 kg påse ca 3,0 l och/eller 1,5 m² vid 2 mm skikttjocklek
- 25 kg säck ca 15,0 l och/eller 7,5 m² vid 2 mm skikttjocklek

Skikttjocklek
- minst 2 mm
- max 50 mm

Arbetstemperatur +5 °C till 25 °C (underlagstemperatur)

Blandningsvatten
- till 25 kg säck ca 3,75 l
- till 5 kg påse ca 0,75 l
- till 1 kg pulver ca 150 ml

Brukstid* ca 15 minuter

Härdningstid*
- gångbar efter ca 90 minuter
- fullt belastningsbar efter ca 1 dygn

■ Underlaget måste vara rent, bärkraftigt

och fritt från damm, olja och fett. 

Avlägsna löst material och cementslam.

Underlaget får vara fuktigt, men inte

blött. Rengör ytskiktet från eventuella

fett- och oljerester med PCI Entöler.

Förbehandling av underlaget
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█1 Häll upp vatten i ett rent 

blandningskärl. Tillsätt PCI Repafix 

och blanda maskinellt med lämplig 

blandarvisp (t.ex. från Collomix) och

kraftfull borrmaskin tills blandningen 

har en plastisk och klumpfri konsistens.

█2 Applicera blandat PCI Repafix inom

ca 15 minuter.

█3 Förfukta torra ursparingar med pensel

eller murarborste.

█4 Applicera först ett tunt kontaktskikt 

vid lagningen av det blandade bruket

med murslev eller spatel. Fyll sedan 

hålrummet helt. Vid arbete på plan 

yta (inte större än ca 0,5 m²), skall 

en vidhäftningsslamma användas av 

PCI Repafix blandat med vatten + 

PCI Emulsion i förhållande 2:1, eller

med PCI Repahaft som först dras på

det mattfuktiga, förfuktade underlag. 

Arbeta sedan direkt in PCI Repafix 

i den färska slamman, vått i vått.

█5 Applicera därefter omedelbart 

resterande bruk och modellera vid

behov.

█6 När bruket härdat något kan ytan 

bearbetas med svampbräda.

Applicering av PCI Repafix®

■ Blanda inte bruk som redan har börjat

härda med vatten eller färskt bruk.

■ Applicera inte PCI Repafix på ytor

längre än 1,5 m.

■ För reparation av större ytor 

(över 0,5 m²) används PCI Nanocret.

■ Rengör verktygen med vatten direkt

efter användning. När produkten har

härdat kan den endast avlägsnas 

mekaniskt.

■ Hållbarhet: minst 6 månader vid 

förvaring i torrt utrymme. Ingen 

permanent förvaring i över +30 °C.

Observera

PCI Repafix innehåller cement. Kontakt

med fukt eller blandningsvatten startar

en alkalisk reaktion som kan orsaka 

hudirritation och/eller brännskador 

på slemhinnor (som ögon). Irriterar 

andningsorganen. Risk för allvarliga 

skador på ögon, undvik därför kontakt

med ögonen och långvarig kontakt med

huden. Andas inte in damm. Vid kontakt

med ögon, skölj omedelbart med vatten

och uppsök läkare. Vid kontakt med

huden, ta genast av alla förorenade 

kläder och tvätta huden med tvål 

och vatten. Använd lämpliga 

skyddshandskar (t.ex. nitrilhandskar)

och skyddsglasögon/visir. Håll utom

räckhåll för barn. Vid förtäring, uppsök

omedelbart läkare och visa upp 

förpackningen eller detta datablad. 

Låg kromathalt.
För mer information se vårt säkerhetsdatablad.

Säkerhetsinformation

Ytterligare information

Du är välkommen att kontakta oss med

dina frågor, så hjälper vi dig att välja rätt

PCI produkter och lösningar för ditt 

projekt.

Kontakta oss gärna via telefon eller mail.

Reservation för ändringar och tryckfel.

Tekniskt datablad nr 183, utgåva august 2013. 
Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida www.pci-sverige.com 

BASF AB
Box 7144
402 33 Göteborg
Tel. 031-26 84 60
Fax 031-26 84 80
info@pci-sverige.com
www.pci-sverige.com

Eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan variera
kraftigt, liksom användningsområdet för våra produk-
ter, så ges endast allmänna användningsriktlinjer i
detta datablad. Informationen baserar sig på vår nuva-
rande kunskap och erfarenhet. Kunden befrias inte
från ansvaret att utföra noggranna lämplighetstester
samt själv kontrollera att produkten passar för det
tänkta användningsområdet. Kunden är skyldig
att kontakta teknisk support vid användningsområden
som inte uttryckligen beskrivs i detta datablad under

rubriken “Användningsområde”. Att använda produk-
ten utanför de användningsområden som beskrivs i
databladet utan att kontakta PCI kan medföra skador,
vilka kunden helt och hållet bär ansvaret för. Skade-
ståndsskyldighet vid ofullständighet eller felaktiga de-
taljer i våra datablad accepteras endast i händelse av
uppsåt eller grov oaktsamhet, utan hinder av skyldig-
heter på grund av produktansvarslagen. Alla transak-
tioner måste följa våra villkor för försäljning och
leverans.


