
                                EMACO S88C
                         Mortar reoplastic având contracţie compensată, 
                                pentru reparaţii structurale de beton

Fişa Tehnică

Descrierea produsului 
EMACO S88C  este un produs monocomponent, gata de utilizare, fabricat pe bază de lianti  
hidraulici şi ciment Portland rezistent la sulfati.  EMACO S88C este un mortar armat cu fibre 
polyacrylonitrilice,  are  contractie  compensată  şi  rezistentă  deosebită  la  factorii  de  mediu 
agresivi.  Aderentă  puternică  pe fier  -  beton.  Datorită  formulei  speciale,  EMACO S88C  nu 
fisurează. Produsul a fost conceput pentru reparatii structurale şi nonstructurale ale betonului,  
Aplicarea se poate face, direct într-un singur strat cu grosime de 5 - 40mm. 
Nota:  Aplicarea in grosime de peste 20 mm (pentru reparatii  structurale) se realizeaza cu 
armarea suplimentară a materialului

Domenii de utilizare 
- Lucrări de reabilitare ale structurilor din beton portuare şi maritime;
- Lucrări de reabilitare ale structurilor din beton din cadrul constructiilor industriei mecanice 
care de regulă sunt contaminate cu uleiuri minerale, lubrifianti, etc;
- Protectia suprafetelor din beton contra apelor agressive continând sulfati, sulfuri, cloruri, etc;
- Reabilitarea tuturori tipurilor de betoane degradate;
- Reparatia unor structuri supuse la solicitări repetate
- Reabilitarea elementelor structurale din beton armat sau precomprimat supuse unor solicitări 
normale sau supuse unor conditii grele;
Nota: EMACO S88C nu va fi utilizat in contact cu ape al căror pH ≤ 5,5

Pregătirea suprafetei de aplicare
Suprafata de aplicare va fi bine curătata prin procedee mecanice (manuale sau mecanizate) 
pentru îndepărtarea tuturor  materialelor  care pot  forma straturi  separatoare între  acesta şi  
mortar. Mortarul  va fi  aplicat pe un suport cât mai rugos, o suprafată pe care sunt vizibile 
agregatele din betonul reparat.
În cazul structurilor puternic contaminate se recomandă o decopertare grosieră de până la 
10mm. Betonul trebuie saturat cu apă. Produsul se aplică pe suport umed (mat, nu lucios). Se 
recomandă udarea abundentă a suportului cu apă curată, cu circa 6 ore înainte de începerea 
aplicării mortarului. Eliminati excesul de apă de pe suprafete.
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Prepararea materialului pentru aplicare
Pentru a obtine un mortar cu o bună plasticitate, 1 sac (25kg) EMACO S88C va fi malaxat cu 
minim 3,5 L sau max. 4,5 L apă curată. Pentru malaxarea corectă a mortarului EMACO S88C 
se vor respecta următoarele recomandări:
-  timp de malaxare recomandat : 3- 4minute
- după malaxare, dacă doriti o consistentă mai fluidă, adăugati diferenta cantitativă de apă şi  
malaxati scurt incă cca. 2 minute
-  EMACO S88C  va fi  malaxat,  functie de cantitate,  cu ajutorul  utilajelor manuale actionate 
electric sau cu malaxoare de mare capacitate
Nota - Amestecarea manuală a produsului nu este recomandată. 

Timpul de aplicare al materialului
Apoximativ 60 – 90 min in functie de temperatura

Conditii de aplicare
Se recomandă aplicarea EMACO S88C la temperaturi cuprinse între +5°C şi +30°C. 
EMACO S88C dupa intarire  necesită umezire în următoarele 24 ore de la aplicare, pentru 
asigurarea hidratării şi maturizarea fără fisuri.

Aplicarea materialului
EMACO S88C poate  fi  aplicat  manual  sau  mecanizat  (utilizându-se  pompe de  malaxare,  
transport şi aplicare). Aplicarea manuală se realizează conform lucrărilor specifice de zidărie,  
utilizându-se mistria, dreptarul şi drişca. Odată aplicat materialul pe suport, la grosimea dorită, 
se trage la dreptar pentru egalizare iar când incepe procesul de întărire se poate drişcui după 
care lisa cu gletiera, prelucrându-se suportul functie de următorul strat de material care va fi  
aplicat.  Dacă este necesară încărcare în grosimi de peste 40mm, se recomandă aplicarea 
produsului în straturi successive (primul strat va ramâne rugos pentru o mai bună aderentă a 
celui de-al doilea strat).
Nota: Aplicarea in grosime de peste 20 mm (pentru reparatii  structurale) se realizeaza cu 
armarea suplimentară a materialului.

Consum
Aproximativ - 2,2kg/m²/mm

Mod de ambalare
Saci de 25kg

Depozitare - In spatii uscate şi răcoroase ferite de inghet.  

Termen de valabilitate
In sac sigilat, 9 luni de la data fabricatiei, inscriptionată pe ambalaj.
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Măsuri de siguranta si protectie
Acesta este un produs pe bază de ciment şi poate cauza iritatii locale. Se recomandă utilizarea 
echipamentului  de  protectie  specific  lucrărilor  în  constructii  (ochelari  de  protectie,  mască 
respiratorie,  combinezon,  bocanci,  cască,  etc).  Evitati  orice  contact  cu  ochii  sau contactul 
prelungit cu pielea. În cazul inhalării  de material  pulverulent,  ingurgitare de mortar în stare 
proaspătă  sau  în  cazul  iritatiilor  epidermei,  efectuati  de  urgentă  un  consult  medical  de 
specialitate (recomandat în primele 15 minute de la incident).  În cazul contactului cu părul  
spălati din abundentă cu apă. 

Date tehnice 
-  1800 kg EMACO S88C este echivalent cu 1m³ mortar în stare umedă

** Aplicare peste 20 mm se poate realiza cu armarea suplimentară a materialului
* Rezultatele de mai sus sunt rezultate de laborator efectuate la 20⁰C cu 4 litri apă / 25 kg 
produs           
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