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EMACO NANOCRETE R2 
Mortar universal, modificat cu polimeri, 

întărit cu fibră, pentru reparaŃii nestructurale şi nivelare 
 
 
Fişa Tehnică 

 
Descrierea materialului  
Emaco Nanocrete R2 este un mortar de reparaŃii, reprofilare şi nivelare universal, 
monocomponent, modificat cu polimeri. Emaco Nanocrete R2 este un material gata de 
utilizare, care conŃine cimenturi speciale, nisipuri bine sortate, polimeri atent selectaŃi şi fibre 
pentru a reduce contracŃiile şi pentru a îmbunătăŃi proprietăŃile fizice şi de aplicaŃie. 
Emaco Nanocrete R2 poate fi aplicat într-un singur strat cu grosimea de 3 - 100 mm. 
 
Domeniu de utilizare 
Emaco Nanocrete R2 este folosit pentru repararea  
nonstructurală a unor elemente de beton, precum: 
• Margini de balcoane 
• FaŃade de clădiri 
• PereŃi parapet 
• Panouri prefabricate 
• Margini de grindă 
• Căptuşeli ale buzelor de treaptă 
 
Proprietatile materialului 
- Realizat cu o nanotehnologie nouă, în vederea reducerii   
contracŃiei şi a tendinŃelor de fisurare 
- Excelente proprietăŃi de aplicare şi de tuşeu pe mistrie 
- Excelentă capacitate de construcŃie - poate fi aplicat în grosimi de 80 - 100 mm / strat pe 
aplicaŃii orizontale sau verticale, sau chiar 70-80 mm pentru aplicări suspendate 
- Facilitează crearea de profiluri şi colŃuri fără cofraje 
- Priză rapidă: poate fi tencuit în numai 4 ore 
- Modul de elasticitate redus 
- Continut redus de crom (Cr[VI] < 2 ppm) 
- Fără cloruri. 
- Excelentă rezistenŃă la îngheŃ/dezgheŃ 
- Emaco Nanocrete R2 poate fi aplicat la interior sau la exterior, pe suprafeŃe orizontale, 
vertical sau suspendate, în medii umede sau uscate. 
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Date tehnice 
 
Proprietate                        Standard     Unitate de măsură    Valori 
Aspect          -           pulbere gri 
GranulaŃie           -                mm   max. 1,0 
Densitate        -               g/cm ³  aprox. 1,8 
Timp de priză                                     
- iniŃial               45-75 min 
- final              60-120 min 
Limită de rupere la             EN 12190   N/mmp 
Compresiune  
- după 1 zi                    ≥ 10 
- după 7 zile                    ≥ 20 
- după 28 de zile                   ≥ 25 
AderenŃă (28 de zile)              EN 1542   N/mmp ≥ 0,8 
AderenŃă după îngheŃ/dezgheŃ  
(50 de cicluri cu sare)             EN 13687-1   N/mmp  ≥ 0,8 
AderenŃă după aversă cu 
descărcări electrice (50 de cicluri) EN 13687-2   N/mmp  ≥ 0,8 
de cicluri) 
AderenŃă după prelucrare 
ciclică uscată  (50 de cicluri)           EN 13687-4   N/mmp  ≥ 0,8 
(50 de cicluri) 
TendinŃă de fisurare (I)    Inel de tip Coutinho  Fără fisuri după 180 de zile 
TendinŃă de fisurare (II)   Canal în V de tip DIN  Fără fisuri după 180 de zile 
 

Timpii de priză sunt măsuraŃi la 21°C ± 2°C şi la o umiditate relativă de 60% ± 10%. La 
temperaturi mai ridicate intervalele de timp se vor reduce, iar la temperaturi mai coborâte vor 
creşte. Datele tehnice prezentate reprezintă rezultate statistice şi nu corespund unei valori 
minime garantate.  
 
Pregătirea suprafeŃei de aplicare 
Betonul trebuie să fie complet tratat, curat şi robust pentru a asigura o bună aderenŃă. Toate 
urmele de beton sau de mortar, praf, lubrifiant etc. trebuie eliminate. 
Betonul deteriorat sau contaminat trebuie eliminate pentru a obŃine o suprafaŃă îngrijită. 
Agregatul trebuie să fie vizibil cu claritate pe suprafaŃa structurii de beton după pregătire. Se 
recomandă metodele de curăŃare fără impact/prin vibraŃii, de exemplu prin sablare sau 
curăŃare cu jet de apă sub presiune înaltă. TăiaŃi marginile porŃiunii reparate pe verticală, până 
la o adâncime minimă de 3 mm. 
Suprafata aplicata tebuie să fie umezita, preferabil timp de 24 de ore, dar cu minimum 2 ore 
înainte de aplicarea Emaco Nanocrete R2. SuprafaŃa trebuie să fie mată-umedă, dar fără 
porŃiuni cu apă stătătoare. 
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Prepararea materialului pentru aplicare 
AmestecaŃi Emaco Nanocrete R2 cu o paletă adecvată, ataşată la o maşină electrică, reglată 
la turaŃie redusă, sau într-un malaxor pentru mortar. FolosiŃi numai apă curată, fără impurităŃi. 
Apă de amestec necesară: 3,5 – 4,0 litri per sac de 20 kg, în funcŃie de consistenŃa necesară. 
FolosiŃi o consistenŃă mai rigidă pentru aplicarea pe suprafeŃe verticale sau suspendate, 
respectiv o consistenŃă mai moale, mai cremoasă, pentru utilizarea ca strat de profilare la o 
grosime de 3 mm. LăsaŃi mortarul neatins timp de 2-3 minute şi apoi reamestecaŃi rapid, 
reglând consistenŃa după necesităŃi.  
 
Conditii de aplicare 
Temperatura de aplicare ( si 12 ore dupa aplicare) +5+30°C. 
 
Timpul de aplicare al materialului 
Aproximativ 30 – 45 min 
  
Aplicarea materialului 
Emaco Nanocrete R2 poate aplicat cu mistria.  
AplicaŃi până la grosimea dorită a stratului, de 3 până la max. 100 mm. 
Netezirea cu o mistrie sau finisarea cu o paletă sau cu un burete se poate face deîndată ce 
mortarul a început să se rigidizeze, mai exact după circa 45-60 de minute la 20°C. 
Emaco Nanocrete R2 poate fi tencuit, după circa 4 ore (la 20°C).  
 
Consum 
Circa 1,8 kg de produs amestecat / mp / mm grosime / strat (circa 1,5 kg de pulbere uscată / 
mp / mm grosime / strat). 
 
CurăŃarea echipamentului 
Cât timp sunt umede, curăŃaŃi sculele cu apă.  
 
Mod de ambalare 
Emaco Nanocrete R2 este disponibil în saci de 20 kg. 
 
Depozitare 
A se depozita în spaŃii răcoroase şi uscate.  
 
Termen de valabilitate 
În aceste condiŃii, durata de raft a produsului este de 12 luni, în saci originali nedeschişi. 
 
Masuri de siguranta si protectie 
La manipularea acestui produs se vor lua măsurile de prevenire adecvate pentru manipularea 
produselor chimice; de exemplu, nu mâncaŃi, nu fumaŃi şi nu consumaŃi băuturi în timpul 
lucrului şi spălaŃi-vă pe mâini când luaŃi o pauză sau atunci când activitatea este finalizată. 
EvitaŃi contactul cu ochii şi contactul prelungit cu pielea. În cazul contactului cu ochii, clătiŃi 
imediat cu apă din abundenŃă timp de circa 15 minute. SolicitaŃi asistenŃă medicală. 


