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Repacryl 
 

 

Umělohmotné aditivum k vylepšení produktů kosmetiky betonu MC 
 
 

Vlastnosti produktu 

• zlepšení přilnavosti stěrky 

• lepší zpracovatelnost 

• snižuje vznik trhlinek při tuhnutí a tvrdnutí 

• vysoká schopnost zadržovat vodu 

• dodáván v třech barevných tónech 

• umožňuje pracovat i na tzv. ”teplém betonu“ 
 
 

Oblasti použití 

• k vylepšení jemných a hladkých stěrek kosmetiky betonu 

• barevné tónování  produktů kosmetiky betonu 

• aditivum pro malty pro utěsnění hrdel trub
 
 

Pokyny pro zpracování

 
Pro přípravu podkladu a další zpracování je třeba 
bezpodmínečně přihlédnout k technickému listu 
kosmetiky betonu vylepšeného Repacrylem!   
 
Míchání 
K zesvětlení stěrek kosmetiky betonu se použije 
Repacryl hellgrau, k ztmavení Repacryl lichtgrau 
nebo betongrau. Zvláště vhodný je Rapacryl pro 
použití s stěrkami Emcefix- Spachtel F,  Emcefix- 
Spachtel F extra fein, Nafuquick a Nafuquick Uni. 
 
Repacryl se zředí s vodou v poměru 1:1 až 1.3. Do 
této záměsové tekutiny se vmíchají 3 objemové díly 
stěrky a pomocí pomalu běžného míchacího zařízení 
se vytvoří potřebná homogenní, plastická 
konzistence bez hrudek. 

 
 
Repacryl je v kombinaci s kosmetikou betonu 
použitelný i při  venkovních teplotách kolem 0 oC. 
Předpokladem je proteplení  podkladní vrstvy.  
Nastěrkované plochy lze pomocí hořáku vysušit a tím 
zabránit jejich poškození mrazem. 
 
Následné ošetření 
 
Stěrkové hmoty, které byly upravovány Repacrylem 
mají vysokou schopnost zadržovat vodu. Následné 
ošetření povrchu nanesené stěrky je nutné jenom v 
extrémně vysokých venkovních teplotách a velmi 
silném větru. Ošetření povrchu se provádí v praxi 
běžnými způsoby.  
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Technické vlastnosti Repacryl 

Vlastnost Měrná jednotka Hodnota Poznámka 

Míchací poměr hmotnostní díl 1 : 1 - 3 Repacryl : voda 

 

Ostatní data Repacryl 

Vlastní dozor DIN EN ISO 9001 

Barevné odstíny lichtgrau, hellgrau, betongrau 

Forma tekutá 

Teplota pro zpracování Minimálně + 5 oC 

Forma dodávky 
15 kg kyblík, paleta (33 x 15 kg) 
25 kg kyblík, paleta (24 x 25 kg) 

Uskladnění 
dobře  uzavřené chránit  před  mrazem   a přímým slunečním zářením, 
maximální doba skladování je 12 měsíců  

Odstranění obalu 
Prosíme, abyste v zájmu našeho životního prostředí obaly zcela  vyprázdnili 
a nechali zlikvidovat v místech k tomu určených.  
Společnost je vedena u EKO-KOM;k.č. EK-F06031263. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bezpečnostní pokyny 
Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech 
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Poznámka: Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je 
třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním požadavkům. S přihlédnutím k tomuto, ručíme za správnost těchto 
údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich spolupracovníků odchylující se od našich směrnic jsou pro nás 
závazná jen  tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat obecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů. 
 
Vydání 07/2007. Tento materiál byl z technického hlediska přepracován. Dosavadní vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. 
Po novém, z technického hlediska přepracovaném vydání je toto vydání neplatné. 
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