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Ремонтні суміші

Контактна суміш

для створення контактного шару на поверхні металевих деталей при ремонті і 
опорядженні будівельних конструкцій. Рекомендована для захисту металевих 
поверхонь від корозії.

R-1

• високоякісний цемент ПЦ І-500, фракціоновані заповнювачі, антикорозійна добавка, 
модифікуючі добавки.

• підготовлена для опорядження поверхня повинна бути: очищеною від пилу, бруду, 
мастил і будь-яких речовин, що знижують адгезію;
• арматурні стрижні відчистити від залишків бетону та продуктів корозії не менше, 
ніж на 2 см від пошкодженої ділянки в обох напрямках до металевого блиску (ступінь 
очистки — SА 2,5) за допомогою піскоструменевого обладнання;
• поверхню прилеглого до арматури бетону зволожити.

• у чисту робочу ємність налити воду з розрахунку 6,25–6,75 л на 1 мішок Siltek R-1 
(0,25–0,27 л на 1 кг сухої суміші);
• поступово додати суху суміш і перемішати низькообертовим міксером до 
отримання  однорідної, пастоподібної маси без грудок;
• витримати розчинову суміш приблизно 3–5 хвилин, потім знову перемішати.

Склад

Підготовка поверхні (згідно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001)

Приготування розчинової суміші

• перший шар розчинової суміші нанести на поверхню за допомогою жорсткої щітки 
або за необхідності пневматичним розпилювачем;
• через 4–6 годин таким самим способом нанести другий шар розчинової суміші. 
Загальна товщина шару повинна складати приблизно від 1 до 2 мм;
• не раніше, ніж через 24 години, в залежності від глибини пошкоджень, обробити 
поверхню ремонтними сумішами:
- Siltek  R-5 — глибина пошкоджень від 2 до 5 мм;
- Siltek  R-30 — глибина пошкоджень від 5 до 30 мм;
- Siltek  R-100 — глибина пошкоджень від 30 до 100 мм;
• після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити;
• паперові мішки та залишки розчину утилізувати згідно з вимогами ДСанПіН 
2.2.7.029.

Виконання робіт

СТІЙКА ДО
ВПЛИВУ СОЛЕЙ

0,1 мм

1 година

через 4–6 годин

через 24 години

не менше 2 МПа

не менше 1 МПа

від –30 °С до +70 °С

приблизно 1,5 кг

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60%.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

Технічні характеристики

Максимальний розмір часточок

Термін придатності розчинової суміші

Нанесення наступного шару

Подальше нанесення ремонтних розчинів 

Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 діб*

Міцність зчеплення з металевою поверхнею через 28 діб*

Температура експлуатації

Витрата суміші на 1 м2 при товщині шару 1 мм

• всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С 
до +30 °С та відносній вологості повітря 55–65%;
• запобігати швидкому висиханню (уникати протягів, попадання сонячних променів, 
дії нагрівальних приладів), при необхідності — зволожувати;
• гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на 
упаковці. Зберігати в сухому приміщенні, на піддонах, в непошкодженій упаковці 
при температурі не вище +40 °С та вологості повітря не вище 75%.

Увага

• паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром. Маса нетто 25 кг.
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Упаковка

ПОКРАЩЕНА 
ПОЛІМЕРНИМИ
ДОБАВКАМИ

АНТИКОРОЗІЙНА ВИСОКО-
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