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Cкрепа 2К ЭЛАСТИЧНАЯ 

Kirjeldus: kahekomponentne veekindel elastne segu: 

Komponent А – kuivsegu, mis koosneb portlandtsemendist,  
kindlate mõõtmetega kvartsliiva graanulitest ja patenteeritud aktiivsetest 

keemilistest komponentidest; 

Komponent B – vedel polümeerne alus, mis on akrüülhappe eetri ja 
stüreeni kopolümeeride vesidispersioon. Kahe komponendi segamisel 

moodustub plastiline, hapukoore taoline, kergesti kasutatav mördisegu, 
mis moodustab pärast kõvenemist ja polümerisatsiooni elastse veekindla 

membraani. 
 

Kasutusalad: Ehituskonstruktsioonide (betoon, poorbetoon, müüritis, tellis jne) hüdroisoleerimine 

ja sekundaarne korrosioonikaitse, kaasa arvatud ekspluatatsiooni protsessist tulenevate 
dünaamiliste koormuste ajal. Lubatud rakendada tarbe- ja joogiveevarustuses. 

Eelised: 
- katte kõrge elastsus, sealhulgas madalate temperatuuride juures;  

- säilitab omadused ka võimaliku põhikonstruktsiooni lõhenemise korral kuni 1,5mm; 

- väga heade nakkeomadustega; 
- kõrge veekindlus; 
- kõrge korrosioonikindlus ja katte vastupidavus. 

Tehnilised andmed: 

Nr 

п/п 
Näitaja nimetus 

Tähendus 
Mõõtmismeetodid 

Komponent А Komponent B 

1 Lähtekomponentide tehnilised omadused 

 
1.1 

 
Välimus 

Hallivärviline 

lahtine pulber 

piimjas valge 

vedelik 
ТУ 5745-017- 

77919831-2016 

1.2 Tihedus 1200 ± 100 1100 ± 100 
ГОСТ 8735 

ГОСТ 28513 

1.3 Seguvahekord 2 1 
ТУ 5745-017- 

77919831-2016 

2 Mördi tehnilised omadused 

 

2.1 

Segu komponentide elujõulisus ( t = 20 ° 

C), min, mitte vähem 

 

60 
 

ГОСТ 310.3 

2.2 Tihedus, kg / m3 1800±100 ГОСТ 5802 

3 Segu tehnilised omadused 

3.1 
Suhteline pikenemine pärast 28 ööpäeva, 
%, mitte vähem 

60 
ТУ 5745-017- 

77919831-2016 

 

3.3 
Adhesioon 28 päeva pärast, MPa, mitte 

vähem 

1,0 

Ühtlane eraldumine mööda struktuuri 

 

ГОСТ 31356 

3.4 
Veekindluse tähis 28-päevasena, mitte 
vähem 

W18 ГОСТ 12730.5 

4 Täiendavad omadused 

4.1 
Rakendustemperatuur, ° C, mitte vähem 

alates +5 kuni +35 
 

ТУ 5745-003- 

77919831-2016 
4.2 Ladustamistingimused 

kuivas ruumis temperatuuril 0 kuni +50 ° 

C 

4.3 UV-kiirgus Ei mõjuta Ст. СЭВ 5852 
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Pakend: 
Komponent А – plastämber 20kg; 

Komponent B – plastkanister 10 kg. 
 

Ladustamine: Tootja tingimustel on ladustamisaeg 12 (kaksteist) kuud alates tootmise 
kuupäevast, originaalpakendi terviklikkuse säilimisel. Ladustamine on lubatud kuivades ruumides 

temperatuuridel 0 kuni +50 ° C. 
 

Transport: 

Lubatud kõikide transpordiliikidega mitte madalama temperatuuriga kui 0 ° C. 
 

Tootja garantii: Tootja tagab materjalide vastavuse kasutusjuhendi range jälgimise korral  TU 

5745-017-77919831-2016 nõuetele 

KASUTUSJUHEND 

Mördi «Скрепа 2К Эластичная» pealekandmist teostada struktuuri pinnatemperatuuril ja 
tööpiirkonna õhutemperatuuril +5 ° C kuni + 35 ° С. Mördisegu kasutamist ei soovitata teostada 

tugeva tuule ja vihma korral 
 

Pinna ettevalmistamine: Pind peab olema sile, struktuurselt tugev ja puhas. Kahjustatud alad 
puhastada betoonipurust, tolmust, orgaanilistest ja bioloogilistest jääkidest ja teistest nakkumist 
takistavatest materjalidest. Puhastamist teha kõrgsurve veejoa seadmetega või muude 

vastuvõetavate mehaaniliste meetodite abil (esiteemantlõikuriga nurklihvijaga). Ebaühtlased ja 

kahjustatud pinnad tuleb taastata seguga «Скрепа М500 Ремонтная». Enne mördi «Скреп 2К
 Эластичная» pealekandmist pind niisutada. Pinnale ei tohi koguneda vesi 

Mördi valmistamine: Valmistada mördi segu, mida saab kasutada 60 minuti jooksul alates 
komponentide segamisest. Komponentide ja keskkonna opitmaalne temperatuur on 20 ± 2 ° C. 
Temperatuuri alanemisel suureneb mördi kivinemisaeg, temperatuuri tõusmisel kivinemisaeg 

väheneb. 
Enne mördi segu valmistamist loksutage komponent B kanistrit homogeense segu saavutamiseks. 

Seejärel segada komponendid A / B = 2/1. Väikeses koguses mörti tohib segada käsitsi. Parim on 
segamiseks kasutada väikeste kiirustega puuri (500 - 600 pööret minutis). Segamise edenemisel 

väheneb mördi viskoossus. Segada viie minuti jooksul plastilise ja tükideta homogeense massi 

moodustumiseni. Algse konsistentsi säilitamieks segada mördi segu regulaarselt. 

Tähelapnu!!! Pärast segamist 3-5 minutit tehnoloogilist pausi, seejärel jätkata segamisega ja 

pealekandmisega. Valmissegule mitte lisada muid komponente (vesi, tsement, liiv jne) 

 

Pealekandmine: Mördi segu «Скрепа 2К Эластичная» tuleb peale kanda kahes kihis. Esimene 
kiht kantakse niiskele alusele harja või pihustiga. Kihi paksus on keskmiselt 1,0 mm. Teine kiht 

kantakse risti üle juba kivistunud esimesele kihile. Teist kihti tohib peale kanda 2-4 tunni jooksul, 
20 ° C-se temperatuuri  ja alla 70%-se suhtelise õhuniiskuse juures. 5 ° Cse temperatuuri  juures 

peaks esimese kihi nakkumisaega suurendama 6-8 tunnini. 
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Võre tugevdamine: Tugevdamist leeliskindla võrguga (võrgu suurus mitte enam kui 5*5 mm) 
tuleks kasutada 0,5 mm kuni 1,5 mm-ste lõhede korral, samuti ühenduspunktides, näiteks "sein-

lagi", betoneerimise õmblused jne. Polümeer võrgu laius peab olema vähemalt 200 mm. Võrk tuleb 

pressida esimesse kihti enne selle kivistumist. Esimese kihi kivistumisel kanda peale segu teine 
kiht. Vajadusel on lubatud kanda peale täiendavat kihti võrgukinnituskohtades. 

 

Segu kulu: Mördi segu «Скрепа 2К Эластичная» tohib peale kanda vähemalt kahes kihis, mille 

üldpaksus on vähemalt 2 mm. Segu kulu on 3,6 kg / m2. Segu pealekandmisel pihustusmeetodil 
võib kulu suureneda kuni 20% võrra vertikaalsetel pindadel ja kuni 30% võrra laepindadel. 

 

Töödeldud pinna hooldus: Kaitsta mehaaniliste mõjude ja  5 ° C-st madalamate temperatuuride 
eest kolme ööpäeva jooksul. Jälgida, et taastatud pind oleks kolme ööpäeva jooksul niiske. 

Tavapärased meetodid: vahelduv vee pihustamine või pinna katmine niiskuskindla kilega. 
 

Kasutamine: Isoleeritud konstruktsioonide kasutamine on lubatud 7 päeva pärast viimase kihi 
pealekandmist (sealhulgas on lubatud keraamiliste plaatide paigaldamine) 

Katte kasutamise temperatuur: 
- loodusliku niiskuse tingimustes -50 kuni + 100 ° С; 
- niiskes keskkonnas või pidevas kokkupuutes veega kuni + 80 ° С; 

28 päeva pärast on lubatud pinna värvimine vees dispergeeruva akrüülvärviga. 

Kate omandab lõplikud füüsikalised ja mehaanilised omadused 28 päeva pärast 

Ettevaatusabinõud: Kanda leeliskindlaid kummikindaid. Segus sisalduv portlandtsement ärritab 
silmi ja nahka. Kokkupuutel veega moodustub leelis. Segamisel ja pealekandmisel vältida silma 

sattumist. Silma sattumisel loputada veega ja konsulteerida arstiga. 


