
                        EMACO NANOCRETE R4
                                   Mortar cu compensare a contracŃiei,
                              întărit cu fibre, pentru reparaŃii structurale

Fişa Tehnică 

Descrierea materialului
Emaco Nanocrete R4 este un mortar monocomponent, de
mare  rezistenŃă,  cu  modul  de  elasticitate  ridicat,  cu
compensare a contracŃiei, pentru reparaŃii structurale, care
îndeplineşte  cerinŃele  noii  Norme  europene  EN  1504
partea 3 clasa R4. Emaco Nanocrete R4 este un material
gata de utilizare, care conŃine ciment portland, nisipuri bine
sortate, fibre de polimer special selectate şi aditivi speciali
pentru  reducerea  semnificativă  a  riscului  fisurărilor  prin
contracŃie. Se poate aplica în grosime de la 5mm până la
50 mm fără necesitarea unei armări secundare.

Domeniu de utilizare
Emaco Nanocrete R4 este folosit pentru repararea structurală a elementelor de beton, precum:
• Coloane, piloni şi traversele oricăror poduri
• Turnuri de răcire, hornuri şi alte medii industriale
• InstalaŃii de tratare a apei şi canalizare
• Tuneluri, conducte, guri de vărsare, şi toate tipurile de construcŃii subterane
• Structuri marine
• Margini de balcon, scafe şi tabliere
• Parcări multietajate
• Pervazuri de fereastră, praguri şi grinzi, la
clădiri comerciale sau domestice
• FaŃade de clădiri
• Panouri de beton prefabricate
• Grinzi în consolă
Emaco Nanocrete R4 poate fi aplicat la interior sau la exterior, pe suprafeŃe orizontale,
verticale sau suspendate, în medii uscate sau umede.
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Proprietatile materialului
- Creat pe baza unei nanotehnologii noi, cu sisteme de compensare a contracŃiei şi armare
cu fibre pentru a reduce la minim tendinŃa de fisurare
- RezistenŃe iniŃiale şi finale ridicate
- Excelentă prelucrabilitate, pentru o plasare şi o finisare uşoară
- Modul de elasticitate ridicat şi o aderenŃă excelentă la beton, asigurând transferul încărcării
- Excelentă rezistenŃă la îngheŃ/dezgheŃ
- RezistenŃă ridicată la carbonatare
- Rezistent la sulfaŃi
- Permeabilitate extrem de redusă la apă şi cloruri
- ConŃinut redus de crom (Cr[VI] < 2 ppm)
- Fără cloruri.

Date tehnice

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.

                                                                              

2

Proprietate  Standard Unitate de
măsură

 Valori 

Aspect  - Pulbere gri 
GranulaŃie - mm Max. 1,5 
Densitate  - g/cm³  Aprox. 2,2 
Limită de rupere la compresiune EN 12190 N/mmp 
- după 1 zi ≥ 18 
- după 7 zile ≥ 40 
- după 28 de zile ≥ 60 
Modul de elasticitate (28 de zile) prEN13412 N/mmp ≥ 20.000 
AderenŃă (28 de zile) EN 1542 N/mmp ≥ 2 
AderenŃă după îngheŃ/dezgheŃ EN 13687-1 N/mmp ≥ 2 
(50 de cicluri cu sare) 
AderenŃă după aversă cu EN 13687-2 N/mmp ≥ 2 
descărcări electrice (50 de cicluri) 
AderenŃă după prelucrare ciclică EN 13687-4 N/mmp ≥ 2 
uscată (50 de cicluri) 

RezistenŃă la carbonatare prEN 13295 
Adâncime
observată 
în mm

≤ beton de referinŃă 

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 



Pregătirea suprafeŃei de aplicare
Betonul trebuie să fie complet tratat, cu o rezistenŃă minimă la tracŃiune directă de 1,5 N/mmp.
Toate suprafeŃele trebuie să fie curate şi robuste pentru a asigura aderenŃa. Toate urmele de
beton sau de mortar, praf, lubrifiant etc. trebuie eliminate.
Betonul deteriorat sau contaminat trebuie eliminate pentru a obŃine o suprafaŃă  îngrijită. Se
recomandă  metodele  de  curăŃare  fără  impact/prin  vibraŃii,  de  exemplu  prin  sablare  sau
curăŃare  cu  jet  de apă  sub  presiune înaltă.  Agregatul  trebuie să  fie  vizibil  cu  claritate  pe
suprafaŃa structurii  de beton după  pregătire. TăiaŃi  marginile porŃiunii  reparate pe verticală,
până la o adâncime minimă de 5 mm. CurăŃaŃi toată armătura expusă. 

Prepararea materialului pentru aplicare 
AmestecaŃi Emaco Nanocrete R4 folosind un malaxor de mortar cu acŃiune forŃată, sau cu o
paletă adecvată fixată la o maşină electrică de găurit puternică, reglată la turaŃie redusă, timp
de 3 minute, până la obŃinerea unei consistenŃe plastic fără bulgări. FolosiŃi apă curate.
Apă de amestec necesară: 3,8 – 4,2 litri per sac de 25 kg, în funcŃie de consistenŃa necesară.
LăsaŃi  mortarul  neatins timp de 2-3 minute şi  apoi  reamestecaŃi  rapid,  reglând consistenŃa
după necesităŃi, fără a depăşi necesarul maxim de apă.

Conditii de aplicare
Temperatura de aplicare ( si 24 ore dupa aplicare) +5+30°C.
Suprafata aplicata trebuie să fie umezita, preferabil timp de 24 de ore, dar cel puŃin 2 ore
înainte de aplicarea Emaco Nanocrete R4 .

Timpul de aplicare al materialului
Aproximativ 45 – 60 min

Aplicarea materialului
Emaco  Nanocrete  R4  poate  fi  aplicat  manual  (cu  mistrial)  sau  mecanic  prin  pulverizare.
Pulverizarea materialului cu presiunea necesară va asigura o bună  aderenŃă  a materialului.
AplicaŃi  până  la obŃinerea grosimii  dorite a stratului, între 5 şi  maximum 50 mm şi  nivelaŃi
folosind o riglă de construcŃii, o mistrie sau o placă de lemn. Se poate aplica în straturi mai
groase pe porŃiuni mai mici sau acolo unde există armături suplimentare.

Consum
Circa 2,2 kg de produs amestecat / mp şi mm grosime strat (circa 2 kg de pulbere uscată / mp
şi mm grosime strat). Această valoare a consumului este teoretică şi depinde de rugozitatea
barei suportului, a pierderilor etc. 

CurăŃarea echipamentului
Cât timp sunt umede, sculele se pot  curăŃa cu apă.  Odată  materialul  uscat/tratat,  poate fi
îndepărtat numai prin metode mecanice.

                                                                              

3



Mod de ambalare
Emaco Nanocrete R4 este disponibil în saci de 25 kg.

Depozitare
A se depozita în spaŃii de stocare răcoroase şi uscate. 

Termen de valabilitate
- 12 luni

Nota
- A nu se adăuga ciment, nisip sau alte substanŃe care pot afecta proprietăŃile materialului.
-  Nu  adăugaŃi  apă  sau  mortar  proaspăt  la  un  amestec  de  mortar  care  a  început  să  se
intareasca.

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. În caz de
contact cu pielea, spălaŃi bine pielea.
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