
 
 
Fișă tehnică 

ISOMAT REPAIR 5-70 

 

Mortar de reparații pe bază de ciment și polimeri modificați,  
cu rezistențe mari, armat cu fibre 
 

Descriere 
 
ISOMAT REPAIR 5-70 este un mortar pe bază 
de ciment și polimeri modificați, armat cu fibre, 
fără substanțe corozive, pentru folosire în 
interior și exterior, care oferă: 

 rezistențe mari; 

 aderență foarte bună la stratul suport; 

 simplificarea manoperei; 

 stabilitate volumetrică. 
 
Certificat în concordanță cu EN 1504-3 și 
clasificat ca mortar de reparații pentru beton 
PCC R3. Are marcaj CE. Certificat Nr.: 2032-
CPR-10.11.  
 

Domenii de aplicare 
 
ISOMAT REPAIR 5-70 este potrivit pentru 
repararea suprafețelor de beton și zidărie, 
realizarea scafelor, etc.   
ISOMAT REPAIR 5-70 se aplică în straturi de 
până la 3 cm în cazul suprafețelor mari, și în 
straturi de până la 7 cm pentru reparații 
locale. 
  

Date tehnice 
 
Formă: mortar pe bază de 

ciment  

Culoare: gri 

Timp de viață  
în recipient:  3 ore la +20ºC  

Necesar de apă:  4.60-5.0 l/ 
 sac de 25kg  

Greutatea aparentă 

a mortarului uscat: 1.35  0.10 kg/l 

Greutatea aparentă 

a mortarului umed: 2.00  0.10 kg/l 

Rezistența  
la compresiune:  ≥ 40.0 N/mm2  

Rezistența  
la încovoiere:  ≥ 8.0 N/mm2 

 

Modul de elasticitate:  ≥ 15 GPa 

Rezistența la carbonatare: Da 

Conținutul de ioni de clor: 0.00 % 

Aderență:   ≥ 1.5 N/mm2 

Aderență după 50 de  
cicluri îngheț-dezgheț:   ≥ 1.5 N/mm2   

Absorbție capilară 
a apei:   0.35 kg·m-2·h-0,5  

Reacție la foc:  Euroclass A1 
 

Mod de utilizare 
 
1. Pregătirea stratului suport 
Stratul suport trebuie să fie curățat de praf, 
grăsimi, etc. Înainte de aplicarea produsului 
ISOMAT REPAIR 5-70, umeziți complet 
stratul suport cu apă și apoi asteptați până ce 
apa în exces se evaporă; în caz contrar 
îndepartați-o cu aer comprimat. 
 
2. Aplicarea 
Un sac de 25 kg de ISOMAT REPAIR 5-70 se 
adaugă la 4.6-5.0 l de apă, amestecând 
continuu, până când se obține o pastă 
omogenă și fermă, potrivită pentru lucrări de 
reparații. Se recomandă un malaxor de mică 
viteză pentru amestecare. Mixtura este apoi 
aplicată cu mistria sau pulverizată la grosimea 
dorită.  
Dacă este necesară aplicarea unui strat nou, 
se recomandă să se pregătească suprafața 
primului strat pentru a asigura o mai bună 
aderență a ultimului (frecat, zgâriat). 
Suprafața finală trebuie să fie protejată de 
deshidratare prin acoperirea ei cu folie de 
polietilenă, sau prin umezirea ei repetată timp 
de 48 de ore. 
 

Consum 
 
Aprox. 16.5 kg/m2/cm de grosime de strat.  
Pentru o scafă de 5-6 cm: 2.3-3.3 kg/m. 
 
 
 



Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - 
dezvoltare al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute 
fără garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este 
răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei 
fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs. | Ediție: 18.6.20 

 

 
Ambalare 

 
Saci de 25 kg.  
 

Timp de viață – Depozitare  
 
12 luni de la data fabricației în ambalajul 
original, sigilat, într-un spațiu uscat și protejat 
de îngheț. 
 

Observații 
 

 Temperatura pe timpul aplicării trebuie să 
fie cel puțin +5ºC.   

 Pe timpul lunilor de vară, se recomandă să 
umeziți suprafața pe care se aplică 
ISOMAT REPAIR 5-70 pentru a o proteja 
de deshidratarea cauzată de temperaturi 
înalte.  

 Datorită conținutului său de ciment, 
produsul reacționează cu apa formând 
soluții alcaline, fiind deci clasificat ca un 
iritant. 

 Vă rugăm să consultați instrucțiunile de 
siguranță înscrise pe ambalaj înainte de 
folosire. 
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2032-CPR-10.11 

EN 1504-3 

DoP No.: ISOMAT REPAIR 5-70 /1280-01 

Concrete repair product for structural repair PCC 
mortar (based on hydraulic cement, polymer 

modified) 
 
Compressive strength: Class R3 

Chloride ion content: ≤ 0.05% 

Adhesion: ≥ 1.5 MPa 

Carbonation resistance: Pass 

Elastic modulus: ≥ 15 GPa 

Thermal compatibility part 1: ≥ 1.5 MPa 

Capillary absorption: ≤ 0.5 kg·m-2·h-0.5  

Dangerous substances: comply with 5.4 

Reaction to fire: Euroclass A1 
 


