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Reakce na oheň Třída Efl
Vytržení ≤ 0,6 mm 
Obsah chloridových iontů ≤ 0,05 %
Teplota skelného přechodu ≥ 62 °C
Trvanlivost/Dotvarování ≤ 0,6 mm
při zatížení tahem
Nebezpečné látky V souladu s 5.3 
 (EN 1504-6)

Výrobek pro kotvení
EN 1504-6  Metoda 4.2

EN 1504-6:2006

 DE0079/02

PCI Repaflow EP plus (DE0079/02)

 Pro použití v interiéru i exteriéru.

 K podlévání a ukládání strojů a pilířů.

 K přesnému podlévání a ukládání

jeřábových drah a turbín.

 K zalévání silničních svodidel, sloupků

zábradlí a sloupů při výstavbě hal 

a skladů.

 Pro silová spojení beton-beton 

a beton-kov.

 K podlévání staticky i dynamicky 

vysoce zatížených zařízení 

a konstrukcí.

 K podlévání v náročných

průmyslových podmínkách, např.

v plynárenském, strojírenském,

ocelářském, petrochemickém,

těžebním a papírenském průmyslu.

 K opravám vysoce zatížených podlah.

 Průkazní zkoušky k použití jako 

plastbetonu pro podlévání mostních

ložisek (ochrana proti bludným

proudům).

Rozsah použití

 3-složkový materiál.

 Připravený k použití.

 Tekutý a samonivelační.

 Velmi nízké smrštění.

 Výborná přilnavost k betonu 

a oceli.

 Vysoká pevnost v tahu a tlaku.

 Rychlé vytvrzení, umožňuje rychlejší

uvedení do provozu.

 Vysoká odolnost vůči rázům 

a vibracím.

 Odolný vůči chemikáliím.

 Elektricky izolující, ochrana proti

bludným proudům.

 Vodonepropustný do 1,5 bar

v tloušťce od 10 mm.

 Pro zálévací vrstvy od 10 do 100

mm.

 Dle potřeby nastavitelná konzis-

tence od tekuté po tixotropní.

 Certifikovaný dle EN 1504-6.

Vlastnosti produktu
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Materiálová data

Aplikační data

Složka A (pryskyřice) B (tvrdidlo) C (písek)

Velikost dodávky 11,35 kg 3,55 kg 100 kg (4 × 25 kg)

Barva žlutá hnědá šedá

Konzistence tekutá prášková

Skladovatelnost v originálním balení při +5 °C až +30 °C: 18 měsíců

Balení 11,35 kg plechové vědro 3,55 kg plechové vědro 25 kg papírový pytel

Poměr míchání pro požadovanou konzistenci

- vylepšená tekutost pro nízké
teploty nebo vetší délky
podlévání

11,35 kg 3,55 kg  75 kg
(3 × 25 kg) 

- standardní konzistence 11,35 kg 3,55 kg 100 kg
(4 × 25 kg) 

- jako opravný potěr / plast-
malta

11,35 kg 3,55 kg  125 kg
(5 × 25 kg)

Spotřeba na m2 a mm vrstvy cca 2,0 kg

Velikost zrna max. 2 mm

Tloušťka vrtvy při aplikaci 10-100 mm

Teplota podkladu a okolí +10 °C až + 30 °C a min. 3 °C nad teplotou rosného bodu

Maximální relativní vlhkost vzduchu 75 %

Vlhkost podkladu max. 4 % (CM přístroj)

Doba zpracovatelnosti

- při +10 °C 120 - 150 min

- při +20 °C 90 - 110 min

- při +30 °C 40 - 60 min

+10 °C +23 °C +30 °C

Pevnost v tlaku po 8 hod. 40 N/mm2 60 N/mm2

16 hod. 70 N/mm2 80 N/mm2

24 hod. 30 N/mm2 80 N/mm2 83 N/mm2

3 dnech 80 N/mm2 85 N/mm2 85 N/mm2

7 dnech 90 N/mm2 95 N/mm2 87 N/mm2

Pevnost v tahu za ohybu po 7 dnech 30 N/mm2 30 N/mm2 28 N/mm2

Směšovací poměr složek Standardní konzistence
A (11,35 kg) + B (3,55
kg) + C (100 kg)

Tekutější konzistence
A (11,35 kg) + B (3,55
kg) + C (75 kg)

Přídržnost k betonu* po 7 dnech 4,5 N/mm2 4,5 N/mm2

Modul pružnosti* dle EN 13 412 19900 N/mm2 16000 N/mm2

Teplotní součinitel délkové roztažnosti* dle EN 1770 3,7 × 10-5 K-1 -

Dotvarování při tahovém zatížení* dle EN 1504-6, 50 kN, 3
měsíce

≤ 0,6 mm -

Odolnost vytržení* dle: EN 1504-6, 75 kN ≤ 0,6 mm -

Hustota* 2,0 g/cm3 1,7 g/cm3

Objem směsi* 58 litrů 52 litrů

Přídržnost k oceli (SA3) EN 12188 13 N/mm2 po 1 dni

Technická data / Údaje pro zpracování
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Poznámka * při +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu.

Volné smrštění* dle EN 12 617-4 0,2 mm/m

Reakční teplo 20 (K)

Vodonepropustnost po 28 dnech 1,5 bar

Technická data / Údaje pro zpracování

50 %+Zkušeí kapaliny

Vysvětlivky: + = odolný při zkoušce 500 hod. při +23 °C, ± = krátkodobě odolný, * = změna zabarvení

koncentrace odolnost koncentrace odolnost

Anorganické kyseliny  Ropné látky

fosforečná 85 % + benzín (super) ±

dusičná 10 % +* motorová nafta +

chlorovodíková 37 % (konc.) ±* topný olej +

sírová 70 % +* motorový olej +

Zkušební kapaliny dle EN 13529

1. Benzin + 

Organické kyseliny 3. Topné a mo-
torové oleje, nafta

+ 

citrónová 10 % +  4. Uhlovodíky + 

5. Alkoholy, glyko-
lethery

+ 

7. Estery a ketony +

Louhy Ostatní +

amoniak 25 % +* mořská voda +

hydroxid draselný 50 % + solanka konc.  +

hydroxid sodný 50 % + posypová sůl

Chemická odolnost

 Příprava podkladu

Podkladní beton musí být drsný, čistý

a soudržný, bez ochranných nátěrů,

vodoodpudivých přípravků, zbytků

oleje, mastnoty, cem. mléka,

uvolněných částic a prachu.  Na nový

beton je možné aplikovat PCI Repa-

flow® EP Plus nejdříve po 28 dnech.

Vlhkost betonu smí být max. 4 %

(měřeno CM přístrojem). Zajistěte, aby

bednění bylo pevné a těsné, aby se

zabránilo pohybům a úniku zálivky při

aplikaci. Je nezbytně nutné zhotovit

dostatečně velký plnicí otvor a

odvzdušnění na druhé straně.

Odvzdušňovací otvor musí být výše

než plnicí otvor. Zvýšená pozornost

musí být věnována kotevním šroubům

a všem ocelovým nebo

železným částem; optimální

přídržnosti se docílí pískováním (SA

2½). Ocelové a železné části musejí

být zality maltou PCI Repaflow® EP

Plus do 4 hodin po opískování.

 Podmínky při aplikaci

Teplota všech kontaktních ploch a

okolí musí být min. +10 °C a zároveň

min. 3 °C nad teplotou rosného

bodu. Relativní vlhkost vzduchu

nesmí být vyšší než 75 %. V horkém

počasí je třeba desku a základy 

chránit před přímým osvitem slun-

cem. Pytle a nádoby se složkami zá-

livky se musí uskladnit ve stínu. 

V oblasti nesmí být při aplikaci v pro-

vozu stroje způsobující vibrace, tyto je

třeba do vytvrdnutí zálivky odstavit.

 Míchání

Veškerý obsah nádoby složky

B přelijte do nádoby se složkou A 

a důkladně promíchejte nejméně 

3 minuty. Používejte strojní míchání.

Přelijte směs do jiné nádoby a přidejte

požadované množství složky C,

důkladně zamíchejte (cca 3 min) do

dosažení jednotné konzistence. Za-

mezte vmíchávání vzduchu do směsi,

případně nechte namíchanou zálivku

odstát.

 Doba zpracovatelnosti

V závislosti na teplotě, tloušťce vrstvy

a poměru plnění: cca 140 / 100 / 50

minut při +10 / +20 / +30 °C. Tlustší

vrstvy a nižší poměr plnění zkracují

Zpracování
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dobu vytvrzení, zatímco tenčí vrstvy

dobu vytvrzení prodlužují.

 Aplikace

Namíchaná malta se ihned nalévá do

požadovaného prostoru. Díky vysoce

exotermické reakci při vytvrzování je

nutné provádět vrstvy větší než 100

mm ve více etapách.

Na stavbě je třeba mít dostatek lidí,

zařízení a materiálu, aby míchání a za-

lévání bylo kontinuální a rychlé. Pokud

musí zálivka překonat určitou vzdále-

nost, je vhodné první záměs udělat

poněkud tekutější, tak se lubrikují

povrchy a zabrání tak případné blo-

kaci zálivky. Zálivka musí být nalévána

kontinuálně a pouze z jedné strany,

aby se zabránilo vmezeření vzduchu

do zálivky. Zajistěte konstantní hy-

draulické převýšení, nejlépe min. 15

cm. Na straně, kde se zálivka nalévá,

je třeba vytvořit volný prostor 10 cm

mezi bedněním a základovou deskou

stroje. Na straně protilehlé ponechte 

5 - 10 cm volného prostoru mezi

bedněním a deskou.

V důsledku rozdílu teplot mezi záliv-

kou pod základovou deskou a výs-

tupky/krajnicemi, které jsou vystaveny

mnohem rychlejším změnám teplot,

se v této oblasti mohou vyskytnout

trhliny/delaminace. Proto pokud

možno zabraňte realizaci

výstupků/krajnic. Když jsou tyto poža-

dovány, měly by být pevně ukotveny

přes výztuž k podkladu, aby se zabrá-

nilo jejich uvolnění.

Prověřte, zda zálivka skutečně

vyplnila všechny požadované objemy

a zůstává díky pečlivému zalití v kon-

taktu s vlastní základovou deskou.

Při práci se zálivkou nepoužívat vibrá-

tor!

Zpracování

Pracovní nářadí musí být umyto ihned po použití ředidlem PCI Univerdünner.

Čištění

 Opravnou plastmaltu / potěr pro

opravy podlah je možné vytvořit smí-

cháním 14,9 kg pojiva (složky A + B)

se 125 kg plniva (5 x 25 kg složky C),

event. se 100 - 125 kg křemičitého

písku (frakce 0,06 - 3,5 mm). Podklad

napenetrovat pojivem (složky A + B) 

a opravnou plastmaltu aplikovat me-

todou mokrý do mokrého.

 PCI Repaflow® EP Plus nezpracová-

vat při teplotách pod +10 °C a nad

+30 °C.

 Pro zlepšení tekutosti při nízkých te-

plotách okolí a podkladu se

doporučuje uskladnit materiál při vyš-

ších teplotách.

 Bednění sestavte z nenasákavých

materiálů, např. z překližky, nebo pou-

žijte bednění plastové nebo kovové.

Bednění ošetřete odbedňovacím ole-

jem (cca 10 g/m2). Zamezit kontaktu

odbedňovacího oleje s kovovými

částmi, které mají být ukotveny. Pro

bednění nesmí být použit polystyren,

který se při kontaktu s PCI Repaflow®

EP Plus rozpouští.

 Průkazní zkoušky k použití jako plast-

betonu pro podlévání mostních loži-

sek jsou dostupné na vyžádání.

Důležitá upozornění

Pouze pro profesionální / průmyslové

použití

Při míchání a aplikaci PCI Repaflow® EP

Plus je nutné nosit ochranné rukavice 

a obličejový štít.

PCI Repaflow EP® Plus - složka A

Obsahuje epoxidovou pryskyřici z bisfe-

nolu A a epichlorhydrinu (M≤700), ep-

oxidovou pryskyřici z bisfenolu F 

a epichlorhydrinu. Způsobuje vážné

poškození očí. Dráždí kůži. Může vyvolat

alergickou kožní reakci. Toxický pro

vodní organismy, s dlouhodobými

účinky. Používejte ochranné rukavice,

ochranné brýle a obličejový štít. Za-

mezte vdechování

prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

Zabraňte uvolnění do životního

prostředí. Kontaminovaný pracovní oděv

neodnášejte z pracoviště. Po manipulaci

důkladně omyjte vodou a mýdlem. PŘI

ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně

vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze

vyjmout snadno. Pokračujte ve vypla-

chování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGI-

CKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo

lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo 

s vlasy): Omyjte velkým množstvím

mýdla a vody. Kontaminovaný oděv

svlékněte a před opětovným použitím

vyperte. Uniklý produkt seberte.

Odstraňte obsah/ obal jako nebezpečný

odpad.

PCI Repaflow EP® Plus - složka B

Obsahuje triethylentetramin, 3,6,9-tria-

zaundekamethylendiamin, mastné kyse-

liny, talový olej, reakční produkty 

s tetraethylenpentaminem, C-18 nena-

syscené mastné kyseliny, dimery,

Pokyny pro bezpečné použití
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reakční produkty s N,N-dimethyl-1,3-

propandiaminem a 1,3-propandiami-

nem. Zdraví škodlivý při požití. Může

vyvolat alergickou kožní reakci.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poš-

kození očí. Vysoce toxický pro vodní 

organismy. Vysoce toxický pro vodní 

organismy, s dlouhodobými účinky.

Používejte ochranné rukavice/ochranný

oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Zabraňte uvolnění do životního

prostředí. Nevdechujte prach nebo

mlhu. Kontaminovaný pracovní oděv

neodnášejte z pracoviště. Při používání

tohoto výrobku nejezte, nepijte ani

nekuřte. Po manipulaci důkladně omyjte

vodou a mýdlem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

Několik minut opatrně vyplachujte

vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li

nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veš-

keré kontaminované části oděvu

okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži

vodou/osprchujte. PŘI VDECHNUTÍ:

Přeneste postiženého na čerstvý

vzduch a ponechte jej v klidu v poloze

vhodné pro pohodlné dýchání. PŘI PO-

ŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁ-

VEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte.

Kontaminovaný oděv svlékněte a před

opětovným použitím vyperte. Skladujte

uzamčené. Odstraňte obsah/ obal jako

nebezpečný odpad.

PCI Repaflow EP® Plus - složka C

Plnivo - žádná bezpečnostní opatření

nejsou požadována.

Giscode RE1

Pokyny pro bezpečné použití

Porady na pracovišti, doplňkové údaje,

zkušební osvědčení a popisy vzorků je

možno si vyžádat u odborných poradců

a v centrále společnosti.

Služby architektům a projektantům

Prázdné obaly zlikvidujte v souladu 

s národními legislativními předpisy.

Odstraňování prázdných obalů

BASF Stavební hmoty
Česká republika s. r. o.
K Májovu 1244, 
537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: pci-cz@basf.com
www.pci-cz.cz

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou
rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné
pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen
přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro
zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec
všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství
odborných a technických poradců prodávajícího, které 
je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci
servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými
podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za
škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování
výrobků do stavby od technických podmínek,
skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich
použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy,
stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou
dostupné na adrese www.pci-cz.cz.

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Vydáno: srpen 2017
Novým vydáním pozbývá staré platnost.


