MC-RIM PW 20
Cementem pojený systém náhrady betonu
pro sanaci v oblasti pitné vody založený na technologii DySC®
Vlastnosti produktu








rozmíchání pouze s vodou, čistě minerální
zpracovatelný ručně a strojně
otevřený difúzi vodních par, vodonepropustný
těsný vůči chloridům
zkoušen a schválen dle směrnice DVGW, pracovní listy W 270, W 347 a W 300
malta třídy R4 dle ČSN EN 1504-3
testován a schválen dle vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb. pro dlouhodobý styk s pitnou vodou

Oblasti použití





ochranný systém pro stěny a stropy v nádržích na pitnou vodu a betonové díly v oblasti ochrany pitné vody
jako systém náhrady betonu a ke zvýšení krytí výztuže na stěnách a stropech
náhrada betonu třídy M3 dle sanační směrnice DafStb pro statické zajištění betonových nosných konstrukcí
certifikován a zatříděn dle ČSN EN 1504 část 3 / část 9 pro principy 3,4 a 7; metody 3.1; 3.3; 4.4; 7.1 a 7.2

Pokyny pro zpracování
Příprava podkladu / zvlhčení
Viz. samostatný technický list „Všeobecné pokyny
pro zpracování – hrubé správkové malty / systémy
pro náhradu betonu“.
Ocelová výztuž
Pro protikorozní ochranu výztuže použijte MC-RIM
PW-CP. Zpracování viz. samostatný technický list
„Všeobecné pokyny pro zpracování – hrubé
správkové malty / systémy pro náhradu betonu“.
Adhezní můstek
Pouze při ručním zpracování použijte MC-RIM PWBC. Zpracování viz. samostatný technický list
„Všeobecné pokyny pro zpracování – hrubé
správkové malty / systémy pro náhradu betonu“.
Míchání
MC-RIM PW 20 se míchá pouze s vodou. Do předem
připravené vody se vsype dodávaná suchá maltová
směs a homogenně bez vzniku hrudek se rozmíchá,
dokud nevznikne homogenní maltová směs vhodná
k nanášení. Pro míchání je vhodná míchačka s
nuceným pohonem nebo nízkootáčkové dvojité
míchací agregáty. Ruční míchání není dovoleno.
Doba míchání činí 5 minut.
Poměr míchání
Viz. tabulka technických hodnot
Na jedno balení 25 kg MC-RIM PW 20 je zapotřebí
cca 3,75 – 4,0 litrů vody. Je třeba si uvědomit, že

může docházet ke kolísání potřeby vody jako
u každého výrobku s cementovou vazbou.
Zpracování
MC-RIM PW 20 může být zpracováván ručně nebo
strojně. Nanášení je možné provádět v jedné nebo
více vrstvách. Pro strojní nanášení torkretem se
obzvláště hodí šneková čerpadla s proměnlivě
nastavitelným dopravovaným množstvím. Pro strojní
zpracování si vyžádejte naši technickou konzultaci.
Úprava povrchu
MC-RIM PW 20 je možné po nanesení vyhladit
a poté pomocí dřevěného příp. umělohmotného
hladítka nebo pěnového gumového hladítka
s velkými póry zatřít a zdrsnit. K docílení vyšší
hladkosti a těsnosti povrchu je možné upravené
plochy MC-RIM PW 20 ještě jednou bez tlaku
vyhladit.
Ošetřování
Ihned po úpravě povrchu nanášeného ochranného
systému je potřeba začít s ošetřováním. Z důvodu
vysokých nároků na povrchy v nádržích na vodu je
potřeba zohlednit dané doby ošetřování dle DIN
1045-3 a dle směrnice DWGW, pracovní list W 300 je
ztrojnásobit. Během celé doby ošetřování povrchů
musí být relativní vlhkost vzduchu v nádrži mezi
85 a 95 %. Je potřeba použít buď větrací zařízení
nebo naopak zvlhčovače.
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Technické hodnoty MC-RIM PW 20
Vlastnost

Hodnota*

Poznámky

Zrnitost

Měrná
jednotka
mm

2

-

Hustota čerstvé malty

kg/dm3

2,16

-

2

Pevnost v tahu za ohybu /
pevnost v tlaku

N/mm

5,3 / 32,2
6,2 / 40,9
6,4 / 45,6
6,2 / 46,8
8,6 / 60,0
8,6 / 65,8

při + 10 °C po 2 dnech
při + 20 °C po 2 dnech
při + 10 °C po 7 dnech
při + 20 °C po 7 dnech
při + 10 °C po 28 dnech
při + 20 °C po 28 dnech

Dynamický modul pružnosti

MPa

30500

po 28 dnech

Vodní součinitel

v/ceq

< 0,5

Pórovitost čerstvé malty

objem. %

< 5,0

Celková pórovitost**

objem. %

6,0

2

po 28 dnech
-12

Koeficient migrace chloridů

m /s

2,53x10

Spotřeba (suchá směs)

kg/m2/mm

1,86

Doba zpracovatelnosti

minuta

60
60
45

při + 5 °C
při + 10 °C
při + 20 °C

Tloušťky nanášených vrstev

mm

10
25
50

min. tloušťka vrstvy na pracovní krok
max. tloušťka vrstvy na pracovní krok
max. celková tloušťka vrstev

Podmínky pro zpracování

°C

≥ 5 - ≤ 30

teplota vzduchu, materiálu a podkladu

Poměr míchání

hmotnostně

100 : 15-16

MC-RIM PW 20 : voda

Poznámky k produktu MC-RIM PW 20
Barva

světle šedá

Balení

pytel po 25 kg

Skladování

Originálně uzavřené pytle lze skladovat minimálně 12 měsíců. Skladovat
v suchu a chladu.

Likvidace obalů

V zájmu ochrany životního prostředí obaly dokonale vyprázdnit. Dbejte
našich doporučení v bezpečnostních listech výrobku týkajících se
odstranění odpadu. Na přání Vám bezpečnostní listy rádi poskytneme.

* Veškeré technické hodnoty jsou uváděny při + 10 °C a 80 % relativní vlhkosti vzduchu.
** Laboratorní hodnota, dosažená v normových podmínkách.

Poznámka: Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je
přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním požadavkům. S přihlédnutím k tomuto, ručíme za správnost těchto údajů
v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich spolupracovníků odchylující se od našich směrnic jsou pro nás závazná
jen tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat obecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.
Vydání 05/15. Tento materiál byl z technického hlediska přepracován. Dosavadní vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. Po
novém, z technického hlediska přepracovaném vydání je toto vydání neplatné.
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