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Alegeţi cel mai bun Program!

„Pentru fiecare problemă, soluţia optimă în sistem”, acesta este 
motto-ul Murexin pentru produsele Repol destinate lucrărilor de 
reabilitare elemente şi structuri din beton.

Gama de produse Murexin Repol acopera întregul 
domeniu al lucrărilor de reabilitare (consolidări, 
reparaţii, renovări) elemente şi structuri din beton, 
beton armat şi beton precomprimat- de la pasivarea 
armăturilor, până la stratul barieră contra CO  a 2

suprafeţelor.
> redarea aspectului iniţial al suprafeţelor, prin 

remedierea defectelor de mică adâncime
> protecţia contra solicitărilor din îngheţ-dezgheţ
> consolidarea elementelor /structurilor din beton
> protecţia optimă a armăturilor contra coroziunii

sau mai pe scurt:

Rezistenţă    Durabilitate    Aspect

Tratare fisuri şi întărire suport:

>
> Răşină poliuretanică pentru injectări Repol PU 18
> Spumă PU  „apastop” Repol W-PU 14
> Ştuţ injectare Repol IP 10

Pregătire suport:
> Izolaţie poduri Repol BI 70
> Amorsă beton Repol HS1
> Produs protecţie armătura Repol BS 7

Reparaţii, consolidări:
> Mortar de reparaţii Repol SM 20
> Mortar de reparaţii Repol SM 40
> Mortar uşor pentru reparaţii Repol LM 20
> Mortar de şpaclu pentru beton Repol BS 10W
> Mortar de şpaclu pentru beton Repol BS 05
> Mortar cosmetică beton Repol BK 05 
> Mortar pentru subturnări Repol VM 30
> Mortar pentru torcret Repol FM 20 TS
> Mortar rapid Repol FM 20 H

Egalizări: 
> Masă de şpaclu de egalizare Repol ES 03
> Masă de şpaclu de egalizare Repol ES 10

Protecţii suprafeţe:
> Impregnare siliconică Repol S4
> Impregnare epoxidică Repol EP 1
> Protecţie contra evaporării Repol CS1
> Vopsea pentru beton Repol BF1

Răşină epoxidică pentru injectări Repol EP 16
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Programul Repol: Avantaje

Reabilitare - NoţiuniPentru fiecare utilizare, Murexin vă oferă 
sistemul optim

>

> Sisteme sigure, pentru toate tipurile de 

solăcitari

> Raport bun Preţ/Performanţă 

> Simple, rapide şi uşor de pus în operă

> Siguranţă contra incompatibilităţii 

produselor 

> Sisteme verificate în practică-fiecare 

domeniu de utilizare are sistemul sau.

> Alegerea celui mai bun sistem de 

reparaţii, consolidări, renovări, se bazează 

pe intelegerea/interpretarea corectă de 

către Specialişti, a solicitărilor la care 

sunt/vor fi supuse elementele din beton şi 

structura în ansamblul său.

> Pe lângă un raport optim „costuri-

exploatare”, este foarte important ca 

execuţia lucrărilor în şantier să fie de 

foarte bună calitate- să fie respectate cu 

stricteţe toate toate regulile specifice 

practicii de bună execuţie.

> Pentru realizarea dezideratelor de mai 

sus, pentru principalele tipuri de solicitări, 

sunt alcătuite şi descrise sistemele ideale, 

inclusiv tehnologiile de aplicare

Produse compatibile în sistem

Beton vechi

lBeton armat monolit
lElemente prefabricate din beton

Punte de aderenţă

lAmorsă de aderenţă din polimeri modificaţi
lAmorsă de aderenţă polimerică

Protecţie contra coroziunii

lProdus de pasivare pe bază de lianţi hidraulici 
lMortar pe bază de răşină polimerică

Tratare ulterioară

lProduse de protecţie beton proaspăt contra 
evaporării pe bază de răşini acrilice.

Mortar

lMortar cu liant hidraulic (mortar pe bază de ciment)
lMortar de ciment cu polimeri modificaţi (mortar 

modificat cu răşini sinterice)
lMortar cu polimeri reactivi (mortar cu răşini 

sintetice)
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„Reabilitarea betonului
- noţiuni pe înţelesul tuturor”
Constructiv portant, constructiv neportant şi alte utilizări. Noţiuni ca 
„torcret umed” sau „torcret uscat”, Murexin le explică simplu şi uşor, 
pe-nţelesul tuturor.

Static relevant R3/R4

Mortarele certificate ca „static relevante” se utilizează 
la consolidarea/repararea elementelor constructive 
portante la care, mortarele au influenţă la calcul static- 
sunt necesare pentru refacerea/mărirea capacităţii 
portante şi trebuie să reziste solicitărilor 
corespunzătoare (ex. zona comprimată).

Static nerelevant R1/R2

Mortarele „static nerelevante” se folosesc la 
reabilitarea elementelor constructive, la care mortarele 
de reparaţii nu influenţează calculul static- nu sunt 
necesare pentru capacitatea portantă, ci numai din 
cerinţe constructive, geometrice (ex.o pilă de pod cu 
mărirea stratului de acoperire).

Alte utilizări

Reabilitarea elementelor neconstructive, la care 
mortarele sunt folosite pentru refacerea suprafeţelor 
sau pentru mărirea protecţiei armăturilor contra 
coroziunii (ex. panouri prefabricate de faţadă).

Torcret umed

La aplicarea prin torcretare umedă, mortarul uscat se 
amestecă mai întâi cu apă şi astfel preparat, cu 
ajutorul unei pompe de mortar sau beton este împins 
prin furtun către duza de împrăştiere, de unde sub 
presiunea aerului este aplicat pe suprafaţa 
elementului. 
Aplicarea prin torcretare umedă este relativ simplă se 
face prin straturi/cordoane succesive, după care 
mortarul se nivelează cu dreptarul, după caz se 
netezeşte cu fierul de glet/drişca/mistria, rezultând în 
final o suprafaţă uniformă. 

Torcret uscat

La torcretul uscat, mortarul uscat  este împins cu 
ajutorul aerului comprimat prin furtun şi „se întâlneşte” 
cu apa în duza de amestec. 
În zona duzei se face prin reglaj amestecul cu 
cantitatea de apă necesară, după care mortarul este 
împroşcat sub presiune, într-un jet neîntrerupt, către 
suprafaţa elementului ce se repară/consolidează. 

Mortare pentru reabilitare

> Refacerea la stadiul iniţial a suprafeţelor, 

prin remedierea tuturor defectelor de 

suprafaţă şi a denivelărilor

> Uniformizarea suprafeţelor

> Asigurarea protecţiei armăturilor contra 

coroziunii, prin protecţie directă şi prin 

refacerea, eventual mărirea stratului de 

acoperire cu beton

> Protecţia betonului contra solicitărilor de 

îngheţ-dezgheţ, a celor mecanice şi după 

caz a acţiunilor chimice 

> Refacerea, respectiv consolidarea 

elementelor din beton armat

> Mortare fine

> Mortare uşoare

> Mortare de reparaţii cu aplicare manuală, 

pentru medii de expunere XF3 şi XF4

> Mortare de reparaţii cu aplicare 

mecanizată pentru medii de expunere XF3 

şi XF4

> Strat flexibil barieră CO2
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Lista de încercări, funcţie de utilizare-extras
Cerinţe, funcţie de suport şi domeniu de utilizare

Mortar fin

Mortar de reparaţii - aplicare manuală

Mortar uşor

Mortar de reparaţii -aplicare mecanizată (umed)

Cerinţe suport:
Rezistenţa la desprindere prin smulgere: ≥ 1,5 MPa
Rugozitate medie: ≥ 0,3 mm

Verificări la utilizare
Temperatură: da
Grosime strat: la nevoie, prin carotaj
Rezistenţa la smulgere: ≥1,5 Mpa, min .70% din 

valoarea de la încercările iniţiale

Cerinţe suport:
Rezistenţa la desprindere prin smulgere: ≥ 2,0 MPa
Rugozitate medie: cât mai mare, dar ≥ 1 mm, 

Verificări la utilizare
Temperatură: da
Grosime strat: la nevoie, prin carotaj
Verificare la întindere: grosime strat de la 2 cm
Rezistenţa la smulgere la 28 zile: ≥1,0 MPa,
Rezistenţa la smulgere la 7 zile: min .70% din 

valoarea de la încercările iniţiale de la 28 zile

Cerinţe suport:
Rezistenţa la desprindere prin smulgere: ≥ 2,0 MPa
Rugozitate medie: cât mai mare, dar ≥ 1 mm, 

Verificări la utilizare
Temperatură: da
Grosime strat: la nevoie, prin carotaj
Verificare la întindere: grosime strat de la 2 cm
Rezistenţa la smulgere la 28 zile: ≥2,0 MPa,
Rezistenţa la smulgere la 7 zile: min .70% din 

valoarea de la încercările iniţiale de la 28 zile

Cerinţe suport:
Rezistenţa la desprindere prin smulgere: ≥ 1,0 MPa
Rugozitate medie: cât mai mare, dar ≥ 1 mm

Verificări la utilizare
Temperatură: da
Grosime strat: la nevoie, prin carotaj
Verificare la întindere: grosime strat de la 2 cm
Rezistenţa la smulgere: ≥1,0 Mpa, min .70% din 

valoarea de la încercările iniţiale

lGrosime strat 2-10 mm (>3x gran.max.nisip)

lZone constructive portante şi constructiv de 
completare

lZone constructive portante şi constructiv de 
completare

lGrosime strat de la 10- 50 mm (>3xgran.max.nisip)    
lNu se utilizeaza pentru  mediile de expunere 

XF 2-XF4
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Alegeţi sistemul potrivit... 
            pentru domeniul potrivit!

Murexin vă oferă cele mai bune sisteme, pentru îndeplinirea tuturor 
cerinţelor impuse de reglementările tehnice în vigoare şi de practică 
proiectării- executării lucrărilor de reabilitare.
Fiecare domeniu... are sistemul său specializat.

Exemplu - reabilitare placă din beton armat
                  (pardoseală)

Alcătuire sistem
Alcătuire sistem

Exemplu - reparaţii la balcoane - logii

Exemplu – reparaţii poduri /grinzi de margine

Exemplu - reabilitare perete din beton armat
                  aplicare mecanizată

Prelucrare suport: sablare cu alice/apă sub 
presiune

Protecţie armătură: Protecţie armătura Repol BS7
Amorsă aderentă: Amorsă beton Repol HS1
Acoperire/completare: Mortar de reparaţii 

Repol SM 40
Tratare: Protecţie contra evaporării

Repol CS1

Prelucrare suport: apă sub presiune/buciardare 
Îndepărtare rugină: sablare/periere mecanică
Protecţie armătură: Protecţie armătură 

Repol BS 7
Acoperire/completare: Mortar de reparaţii 

Repol SM 40
Mortar de reparaţii 
Repol SM 20

Egalizare/şpăcluire: Mortar şpaclu beton 
Repol BS 05 G 

Protecţie beton: Protecţie contra evaporării 
Repol CS1

Finisaj: Vopsea pentru beton 
Repol BF 1

Prelucrare suport: apă sub presiune/buciardare 
Îndepărtare rugină: sablare/periere mecanică
Protecţie armătură: Protecţie armătură 

Repol BS 7
Amorsă aderentă: Amorsă beton Repol HS 1
Acoperire/completare: Mortar de reparaţii 

Repol SM 40
Mortar de reparaţii 
Repol SM 20

Egalizare/şpăcluire: Mortar şpaclu beton 
Repol BS 05 G 

Protecţie beton: Protecţie contra evaporării 
Repol CS1

Finisaj: Vopsea pentru beton 
Repol BF 1

Prelucrare suport: apă sub presiune/buciardare 
Îndepărtare rugină: sablare/periere mecanică
Protecţie armatură: Protecţie armătură 

Repol BS 7
Amorsă aderentă: Amorsă beton Repol HS 1
Acoperire/completare: Mortar de reparaţii 

Repol SM 40
Mortar de reparaţii 
Repol SM 20

Egalizare/şpăcluire: Mortar şpaclu beton 
Repol BS 05 G 

Protecţie beton: Protecţie contra evaporării 
Repol CS1

Finisaj: Vopsea pentru beton 
Repol BF 1

Beton cu defecte

Armătură ruginită

Armătură curăţată

Amorsă Repol HS1

Protecţie armătură Repol BS7

Mortar Repol SM20

Mortar şpaclu Repol BS 05 G

Vopsea pentru beton Repol BF1

Alcătuire sistem

Alcătuire sistem
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Cele mai „tari” produse

Răşină de injectare Repol EP 16 Răşina de injectare Repol PU 18

Spumă „apa stop” Repol W-PU 14 Ştuţ pentru injectare

Izolaţie pentru poduri Repol BI 70 Amorsă pentru beton Repol HS1

Produs protecţie armătura Repol BS 7

Tratare fisuri şi întărire suport

Pregătire suport

Răşină epoxidică 
bicomponentă, fluidă, fără 
solvenţi, pentru injectarea 
fisurilor din eforturi precum şi pentru 
întărirea suporturilor friabile. Raport de 
amestecare în părţi greutate: 4:1
Consum: funcţie de deschiderea şi 
lungimea fisurilor, respectiv de gradul 
de absorbţie al suportului

Spumă poliuretanică 
bicomponentă, fără solvenţi, 
vâscozitate redusă (raport de 
amestecare 10:1), care 
reacţionează în contact cu apa în 
câteva secunde. Se foloseşte la 
injectări pentru stoparea infiltraţiilor şi 
apei sub presiune.
Consum: 1kg de spumă pentru 
cca 10-30 litri de spumă.

Răşină epoxidică 
bicomponentă cu întărire fără 
contracţii şi fără tensiuni faţă 
de suport. Utilizare ca hidroizolatie şi 
punte de aderenţă (cu nisip presărat), 
la lucrări de reabilitare poduri.
Raport de amestecare 2:1

2Consum: cca 1,1 kg/m  / mm grosime

Produs  monocomponent pe 
bază de ciment, îmbunătăţit cu 
răşini sintetice, folosit pentru 
protecţia armăturii contra 
coroziunii. Reţetă specială, întărire 
rapidă, aderentă deosebită la oţel.
Consum: cca 0,2 kg/m de armătură

Ştuţ pentru injectare din alamă, 
oţel sau plastic, pentru 
introducerea sub presiune  a 
rasinilor in fisuri/crapaturi,prin 
injectare. Sunt disponibile în două 
variante: ştuţuri care se introduc în 
găuri şi ştuţuri care se lipesc pe traseul 
fisurii.
Consum: cca 6 buc./m

Amestec predozat care în 
amestec cu apă produce un 
şlam folosit ca amorsa de 
aderenta a mortarului proaspat de 
reparatii, pe suprafetele vechi din 
beton. Se utilizează la interior şi 
exterior, pe suprafeţe orizontale sau 
verticale, inclusiv la lucrări de reparaţii- 
consolidări ale elementelor în medii de 
expunere XF2...XF4.

2Consum: cca 1,5 -3 kg/m

Răşină poliuretanică, 
bicomponentă, fără solvenţi, 
vâscozitate redusă, elastică, 
raport amestecare 1,7:1- pentru 
umplerea prin injectare sub presiune, a  
crăpăturilor şi fisurilor în elemente fără 
cerinţe de rezistenţă la solicitări 
statice.
Consum: cca 1,1 kg/l de volum de 
umplut> pentru întărirea suporturilor poroase şi 

injectarea fisurilor „din eforturi”
>  pentru injectarea fisurilor „fără eforturi”

>  pentru stoparea apei sub presiune

>  strat bariera, punte de aderenta

>  se întăreşte rapid, pasivează armătura

>  fixare prin lipire, batere sau înşurubare

>  amorsă - punte de aderenţă
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Mortar de reparaţii Repol SM 20

Mortar uşor de reparaţii Repol LM 20

Mortar de şpaclu pentru beton (gri) BS 05 G

Mortar de subturnări VM 30

Mortar de reparaţii Repol SM 40

Mortar de şpaclu pentru beton (alb) BS 10 W

Mortar pentru cosmetică beton Repol BK05

Mortar rapid pentru torcret uscat Repol FM 20 TS

Reparaţii-consolidări-renovări

Mortar uscat special, predozat, 
puternic aditivat, fără contracţii, 
rezistenţe iniţiale şi finale mari. 
Utilizare la interior şi exterior pentru 
reprofilări, reparaţii/completări în straturi de 
max. 2 cm, local 4 cm pe suprafeţe 
orizontale, verticale şi „peste cap”, expuse 
XF4

3Consum: cca 2 kg/dm  de mortar 
compactat. 

Mortar de reparaţii uşor, 
monocomponent, gata preparat, 
conţinut redus de crom, fără cloruri, 
cu aderenţă deosebită la suport. 
Aplicare manuală sau mecanizată, la 
interior şi exterior, în grosime de până la 8 
cm, pe suprafeţe orizontale şi verticale.

2Consum: cca 1,7 kg/m /mm

Masă de şpaclu pe bază de ciment,  
culoare gri, rezistenţa la îngheţ, 
pentru nivelarea suprafeţelor, 
repararea muchiilor degradate, 
repararea defectelor de suprafaţă, 
acoperirea armăturilor, ca şi pentru 
închiderea zonelor de montaj.

2Consum: cca 1,5 kg/m /mm grosime

Mortar uscat special  cu întărire 
rapidă (câteva minute), cu rezistenţe 
iniţiale şi finale mari, cu aplicare prin 
procedeul „torcret uscat”, cu utilizare 
pentru consolidări elemente şi structuri la 
construcţii civile şi industriale, construcţii 
ingineresti şi de artă- ex. pereţi/diafragme, 
ziduri de sprijin, poduri, baraje, rezervoare, 
decantoare, versanţi etc.

2Consum: cca 2,2 kg/m /mm grosime

Pentru reparaţii locale, manual se foloseşte 
mortarul Repol FM 20 H.

Mortar  de umplere special, 
predozat, fluid, contracţii 
compensate, pentru ancorări şi 
subturnări, la fundaţii utilaje, stâlpi 
din beton sau metal, grinzi de rulare, 
monolitizări prefabricate etc, până la 
grosimi de 30 cm.
Mărimea max. granulei mortarului:  4 mm. 
Rezistă în mediul de expunere XF4

2Consum: cca 2,2 kg/m /mm grosime

Mortar fin cu întărire rapidă, pentru 
repararea şi cosmetizarea prin 
gletuire a neuniformităţilor şi 
defectelor betonului aparent şi a 
elemtelor prefabricate din beton. Pentru 
interior şi exterior.

2Consum: cca 1,4 kg/m /mm grosime

Masă de şpaclu pe bază de ciment,  
culoare albă, rezistenţă la îngheţ, 
pentru şpăcluirea/gletuirea manuală 
a suprafeţelor din beton, cât şi pentru 
repararea defectelor de suprafaţă- fisuri, 
găuri, denivelări la pereţi şi tavane.

2Consum: cca 1,5 kg/m /mm grosime

Mortar uscat special, predozat, 
puternic aditivat, fără contracţii, 
rezistenţe initiale şi finale mari. 
Utilizare la interior şi exterior pentru 
reprofilări, reparaţii/completări în straturi de 
max. 4 cm, local 8 cm pe suprafeţe 
orizontale, verticale şi „peste cap”, expuse 
XF4

3Consum: cca 2 kg/dm  de mortar 
compactat. 

Cele mai „tari” produse

>  pentru egalizare şi uniformizare

>  pentru ancorări şi subturnări de precizie.

> pentru reprofilări şi remedieri defecte de 
suprafaţă şi adâncime

> pentru reprofilări şi remedieri defecte de
suprafaţă şi adâncime

> pentru egalizarea  suprafeţelor şi reprofilarea 
elementelor

> reparaţii-consolidări prin procedeul „torcret 
uscat”

> pentru egalizarea  suprafeţelor şi reprofilarea 
elementelor

> pentru reprofilări şi remedieri defecte de 
suprafaţă şi adâncime
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Masă de şpaclu de egalizare 
flexibilă, cu întărire hidraulică, 
capacitate de acoperire fisuri, 
pentru pregătirea suprafeţelor din 
beton normal sau uşor, în vederea realizării 
stratului barieră contra CO . 2

Monocomponentă, puternic aditivată, 
pentru egalizarea suporturilor din beton şi 
pentru şpăcluirea totală- fără îmbinări a 
suprafeţelor, la interior şi exterior

2Consum: cca 1,5 kg/m /mm grosime

Produs special pentru impregnare
faţade, pe bază de oligomeri 
siloxan şi conţinut de solvenţi. Are 
proprietăţi deosebite privind rezistenţa la 
îmbătrânire şi creştere a durabilităţii. 

2Consum: cca 0,1-0,5 l/m , funcţie de 
suport.

Vopsea acrilică în dispersie, 
semimată, cu proprietăţi 
deosebite- pentru beton, 
armociment, sisteme elastice 
vechi, la exterior. Diluabilă cu apă, 
ecologică, foarte uşoară, uscare 
rapidă, aplicabilă în strat subţire în 
film continuu, aderenţă foarte bună, 
rezistenţă la ploaie, permeabilă la 
vapori, foarte elastică, rezistenţă la 
alcalii. Culori –conform Mix sistem.

2Consum pe strat: 100-150 ml/m

3 avantaje într-un singur produs: 
protecţie contra evaporării, barieră 
CO  şi grund de uniformizare 2

pentru vopseaua Repol BF1. 
Conţine solvenţi, se aplică prin pulverizare, 
efect rapid, formează un film de protecţie 
cu efect de barieră care, diminuează riscul 
de apariţie a fisurilor şi îmbunătăţeşte 
calitatea suprafeţei. Special pentru lucrări 
de reabilitare.

2Consum: cca 0,20 l/m

Sistem pentru egalizarea şi 
protecţia suprafeţelor 
minerale, bicomponent, 
capacitate mare de a prelua 
fisuri, elastic în timp, aplicare 
manuală sau mecanizată. Elastic la 

0„rece” până la – 35 C, barieră contra 
carbonatării , permeabil la vapori, 
etanş la clor, rezistent la îngheţ – 
dezgheţ. Aplicare la interior şi exterior 
pentru betonul uşor, normal, şi beton 
armat în ingineria construcţiilor.

2Consum: cca 1,5 kg/m /mm grosime

Răşină epoxidică 
bicomponentă, conţinut de 
solvenţi, incoloră, efect de 
pătrundere, pentru impregnarea 
şi sigilarea materialelor de construcţii 
pe bază de ciment cu aplicare chiar 
pe suporturi umede. Rezistenţă 
chimică bună la uleiuri, acizi şi 
combustibili. Raport de amestecare în 
volum: A:B=1:1. Mediu de expunere, 
inclusiv XF4.

2Consum: cca 0,10-0,20 l/m , pe strat, 
funcţie de gradul de absorbţie al 
suportului. Se recomandă, după caz 
1-3 straturi.

Masă de şpaclu de egalizare Repol ES 03

Impregnare siliconică Repol S4

Protecţie contra evaporării Repol CS1

Masă de şpaclu de egalizare Repol ES 10

Impregnare epoxidică Repol EP1

Vopsea pentru beton Repol BF1

Egalizare

Protecţia suprafeţelor

Cele mai „tari” produse

> barieră contra CO , capacitate normală de 2

preluare fisuri

>  pentru hidrofobarea suprafeţelor reprofilate

>  aspect estetic şi barieră CO2

> barieră contra CO , capacitate ridicată de 2

preluare fisuri

> pentru îmbunătăţirea rezistenţei la uzură şi la 
îngheţ-dezgheţ.

> pentru protecţia betonului proaspăt, contra 
uscării rapide.
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Mod de lucru

După „eliberare” şi curăţire, pe armături se aplică cu 
pensula, stratul de protecţie contra coroziunii folosind 
produsul Repol BS 7 

După uscarea stratului de protecţie a armăturii, 
suprafaţa de reparat se udă bine cu apă, după care 
se aplică cu peria amorsa pentru beton- Repol HS1

Imediat după aplicarea mortarului de egalizare se 
pulverizează pe suprafaţă protecţia contra evaporării 
Repol CS 1 (grund de uniformizare pentru vopseaua 
Repol BF 1)

După aplicarea mortarului de reparaţii, suprafaţa se 
egalizează/ netezeşte/ uniformizează folosind 
mortarul de şpaclu pentru beton gri, sau alb, 
respectiv Repol BS 05 sau Repol BS 10 W-aplicare 
cu fierul de glet

Pe amorsa de beton încă proaspătă, se aplică „ud pe 
ud”, într-un strat sau mai multe, mortarul de reparaţii- 
Repol SM 20, Repol LM 20 light sau după caz Repol 
SM 40. Aplicarea se poate face manual- cu mistria, 
sau mecanizat- cu pompa de mortar (torcret umed)

Reabilitarea betonului - o problemă specială

Murexin, prin deparatamentul sau de cercetare -
dezvoltare-inovare, a pus la punct gama de produse 
Repol -compatibile în sistem, pentru rezolvarea 
profesională a tuturor aspectelor legate de 
reabilitarea completă a betonului - refacerea 
capacităţi portante, asigurarea/creşterea durabilităţii, 
asigurarea protecţiei şi redarea aspectului estetic. 

Avantajele principale ale produselor 
Murexin Repol:

> sunt compatibile în sistem
> se pot combina în sisteme adaptate fiecărui tip de 

reabilitare 
> sunt verificate şi certificate CE conform normei 

europene EN 1504-3
> sunt ecologice şi economice
> sunt simplu şi uşor de pus în operă
> se pot pune în operă manual sau mecanizat
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REPOL - REPARAŢII, CONSOLIDĂRI, RENOVĂRI BETON

Norma europeană EN 1504-3

Recomandări privind alegerea produselor

Standardul european armonizat - EN  1504-3, prevede 
ca sistem de evaluare a conformităţii mortarelor de 
reparaţii - sistemul 2+; acest sistem  impune  pe de o 
parte, ca încercările iniţiale de tip să fie efectuate 
într-un laborator notificat, iar pe de altă parte, 
Controlul producţiei în fabrică să fie certificat de un 
organism de certificare notificat la CE.

Producătorul este obligat ca în Declaraţia de 
conformitate CE, să menţioneze valorile obţinute 
pentru următoarele  caracteristici:

> granula maximă > aderenţa
> consumul > rezistenţa la încovoiere
> necesarul de apă > rezistenţa la compresiune
> densitatea > modulul de elasticitate
> absorbţia capilară
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Domeniu de utilizare
Beton armat/nearmat

Suport din beton 
cu absorbţie mare

Defecte de suprafaţă
Pori, găuri, cavităţi

Desprinderi de suprafaţă
0,5-2 mm

Fisuri
Fisuri din contracţii la uscare 

Fisuri
Fisuri de contracţie (uscare)

Defecte de adâncime (desprinderi) 
Armătură aparentă, corodată

Ancoraje, subturnări
Utilaje, stâlpi, grinzi etc.

Lucrări speciale
Torcret uscat, subzidiri etc.

Produs recomandat



Murexin AG: A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach 
Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401 DW 173
E-Mail: info@murexin.com, www.murexin.com
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