
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KASUTUSEESMÄRK 
Aine on kasutusel rohkem kui 0,4 mm suurusega vuukide ja pragude, kuid ka tühimike ja aukude täitmiseks 
ehituskonstruktsioonides, et muuta töödeldavad kohad veekindlaks ja/või töödeldavaid kohti tugevdada. Ainet kasutatakse 
sideainena tugeva, veekindla ja mitte kokkutõmbuva betooni ja mördi valmistamiseks. Toode on kasutatav ankrute kinnitamiseks. 

EELISED 

- Kõrge veekindlus; 

- Tugevus; 

- Aine ei tõmbu kokku; 

- Kõrge liikuvus; 

- Kõrge külmakindlus. 

TEHNILISED OMADUSED 

Näitaja nimetus Nõuded Tegelikud  
väärtused 

Mõõtmis-
meetodid 

Kuivsegu 
Niiskus Mitte rohkem kui 0,2% 0,17%  

GOST 8735 Suurima suurusega tera 0,16 mm 0,16 mm 

Suurim terade sisaldus segus Mitte rohkem kui 0,5% 0,49% 

 Puistetihedus 880±100 kg/m3 880 kg/m3 

Mördisegu 

Liikuvus Mitte vähem kui Р 150 165 mm  
GOST 5802 Algse liikuvuse säilimine Mitte vähem kui 90 min 90 min 

Veemahutavus Mitte vähem kui 95% 96,85% 

Lahus 
Paindetõmbetugevuse klass 1-päevaselt Mitte vähem kui Btb2,4 Btb2,4 (3,5 MPa)  

 
GOST 310.4 

Survetugevuse klass 1-päevaselt Mitte vähem kui B20 B22,5 (30 MPa) 

Paindetõmbetugevuse klass 28-päevaselt Mitte vähem kui Btb5,2 Btb7,6 (10 MPa) 

Survetugevuse klass 28-päevaselt Mitte vähem kui В45 B50 (70 MPa) 

Nakkumistugevus aluspinnale Mitte vähem kui 1,7 MPa 1,7 MPa  
GOST 31356 Külmakindluse klass Mitte vähem kui F400 F400 

Kokkupuutepinna külmakindluse klass Mitte vähem kui FK3100 FK3100 

Veekindluse klass Mitte vähem kui W20 W20 GOST 12730.5 

Täiendavad omadused 

Pakendamine 
 

Plastmassämber (18 kg), puisteaine mahuti (800 kg) 

Ladustamis- ja transporditingimused 
Hoidke puisteaine mahutites, mis on ladustatud kuiva ruumi, 

plastmassämber on säilitatav mistahes niiskuse ja temperatuuri 
juures. 

 Garanteeritud säilivusaeg 
6 kuud puisteaine mahutites, 18 kuud plastmassämbrites, kui 

originaalpakend on terve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuiv peeneosaline parandus- ja injektsioonisegu 
ГОСТ 

31357—2007. Koosneb peeneosalisest 

portlandtsemendist ja keemilistest lisaainetest. 

SKREPA M600 
INJEKTSIOON 



KASUTUSJUHEND 

Töid tuleb teostada kuiva ja tuulevaba ilmaga, kui töödeldava pinna temperatuur on vahemikus +5 kuni +35°С. 
 

KUIVSEGU KASUTAMINE 

1,50 kuni 1,70 kg/dm3. 
 

 

ETTEVAATUSMEETMED 
Kandke kummikindaid, puuvillast kindaid, respiraatorit, kaitseprille, tööriideid, saapaid. Nahale või silma sattumisel loputada kohe veega ja pöörduda 
arsti poole. 

PINNA ETTEVALMISTAMINE 
Puurige pragude mõlemale küljele 45° nurga all horisontaalselt augud, mille samm on võrdne poolega konstruktsiooni 
paksusest. Augud peavad ületama konstruktsiooni keskele jääva pragunenud õõnsuse. Puhuge aukudesse õhku või loputage 
neid rõhu all veega. Täitke pragu suue „Skrepa M500 Parandus“ mördiseguga. 

MÖRDISEGU ETTEVALMISTAMINE 
Sõltuvalt segu jaoks vajalikust konsistentsist on lisatava vee kogus ja segu omadused erinevad. 

 

Näitaja nimetus 
Näitaja väärtus 

Plastiline Plastiline - vedel Väga vedel 

Lisatava vee kogus, l/kg 0,25 0,3 0,4 

Vee ja kuivsegu suhe mahu järgi, vesi / kuivsegu 
 

1/3,5 1/3 1/2,5 

 
Liikuvus Рк150 Рк240 РкЗ00 

Paindetõmbetugevus, vähemalt: 
1 päev 

28 päev 

 
3,5 MPa 

10 MPa 

 

3,0 MPa 

6,5 MPa 

 

2,0 MPa 

5,0 MPa 

Survetugevus, vähemalt: 
1 päev 
28 päeva 

 
30 MPa 
70 MPa 

 
20 MPa 
60 MPa 

 
8 MPa 
50 MPa 

Nakkumistugevus betoonil, vähemalt 1,7 MPa 1,5 MPa 1,2 MPa 

Kokkutõmbe (paisumise) deformatsioon 
+0,  04 O7o +0,02% +0,01% 

Külmakindluse klass, vähemalt F400 F300 F300 

Veekindluse klass, vähemalt W20 W16 W12 

 
 Kasutage puhast vett ja mahuteid. Segage kuivsegu veega segamisel tekkivat ainet 2 minutit käsitsi või madalkiiruselise 
puuriga. Segamise ajal lisage veele aeglaselt kuivsegu. Kasutage saadud segu 30 minuti jooksul, seejuures segage segu 
regulaarselt, ilma sellele vett lisamata. 

KASUTAMINE 
Kasutage pumpasid NDM-20 või NDM-40. Kontrollige, et pump on toimiv, selleks laske sellest vett läbi. Alustage pihustamist 
äärmisest punktist. Pihustage ainet seni, kuni süsteemis hakkab rõhk järsku tõusma või vastupidi, kui rõhk kahe kuni kolme 
minuti jooksul ei suurene või kuni segu hakkab kõrvalasuvast puuraugust välja voolama. Asuge ainet pihustama järgnevas 
kohas. Segu viskoossuse suurenemisel ja töö lõpetamisel, loputage pump veega läbi. Täitke töö lõpetamise järel alles jäänud 
õõnsused mördiseguga „Penekrit“. 

HOOLDAMINE 
 Tarvilik on pinda kolm päeva kaitsta mehaanilise koormuse ja jäätumistemperatuuride eest. 

 
 
 
 
 

 

PENETRON-RUSSIA ZAO Grupp 
Venemaa, 620076, Jekaterinburg, Žukovski plats 1 
Tel/faks: +7 (343) 217 0202 
Venemaa, 109428, Moskva, Rjazanski tn 24/2  

Tel/faks: +7 (495) 660 5200 

www.penetron.ru, info@penetron.ru, 8-800-200-70-92 
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