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DESCRIERE 

 
PENETRON® QUICK PATCH este un mortar pe baza de ciment cu întărire rapidă, utilizat pentru zonele în care sunt 

necesare reparații rapide și betonul trebuie repus în funcțiune rapid. PENETRON® QUICK PATCH este excelent 

pentru reparații pe vreme rece. Poate fi utilizat pentru reparații de la grosimea totală până la 13 mm (½'') grosime. 
 

RECOMANDAT PENTRU 
 

 Drumuri din beton și 
autostrăzi  

 Pasarele si poduri 

 Piste de aeroport și căi de 
rulare 

 

AVANTAJE 

 

 
 Unitati de distribuție și depozitare 
 Unități de producție 

 Depozite frigorifice și instalații de prelucrare a alimentelor 

 

 Produs monocomponent amestecat  doar cu apă curată. Nu este nevoie de grunduri sau activatori lichizi 

 Un produs pe bază de ciment, necoroziv, care este complet compatibil cu betonul 

 Fixare rapidă și dezvoltarea rapidă a rezistenței permit o execuție rapidă a zonelor reparate. Rezistență ridicată- peste 
13,8 MPa (2000 psi) într-o  oră 

 Poate fi extins cu pietriș pentru reparații la grosimi mai mari Acest lucru permite un randament mai mare 

 Durabilitate în caz de îngheț-dezgheț și rezistență la scalarea cu substanțe 

chimice de dezghețare, ceea ce permite o performanță excelentă pe termen 

lung în medii reci 

 Conține atât polimeri, cât și fibre care sporesc rezistența la lipire, tracțiune și incovoiere 

 Îndeplinește ASTM C928 (Specificație pentru materiale de reparații din ciment cu întărire foarte rapidă) 

 Zero COV: Produsele sub formă de pulbere Penetron conțin zero conținut de substanțe organice volatile și sunt 

sigure pentru utilizare atât în exterior, cât și în spații închise din interior 

 

CARACTERISTICI TEHNICE 
 

Caracteristice Rezultatul Testelor Metoda de Testare 

 
 
 

 
Rezistența la compresiune 

1 ora 14 MPa (2100 psi)  
 
 

 
ASTM C 109 

3 ore 31 MPa (4500 psi) 

24 ore 41 MPa (6000 psi) 

7 zile 48 MPa (7000 psi) 

28 zile 55 MPa (8000 psi) 

 
Timp de setare (testul 
Gillmore) 

Timp initial 20 minute  
ASTM C 266 

Timp final 25 minute 

Rezistența la 

scalare la 

substanțele chimice 

de degivrare 

 
25 de cicluri 3,47 kg/m2 (0,71 lb/ft2) 

 
ASTM C 672 

Rezistența la îngheț/dezgheț 99,2% D.F. ASTM C 666 

Modulul dinamic relativ 300 de cicluri Procedura B 

 
Temperaturile mai scăzute, ventilația necorespunzătoare și umiditatea mai ridicată pot prelungi timpul de uscare. Toate 
datele provin din teste efectuate în condiții de laborator; condițiile de pe teren pot da rezultate ușor diferite 
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
 

Pregătirea suprafeței: Îndepărtați betonul deteriorate sau 
exfoliat, necorespunzător din zona de aplicare Îndepărtați/ 
tăiați betonul la o adâncime determinată de tipul de sarcină, 
după cum urmează: 
În cazul încărcăturilor ușoare (autoturisme), limitele de      
grosime a zonelor de reparat sunt cuprinse între 12 mm 
(½'') și 50 mm (2''). Neextinse. 

 
Pentru încărcături grele (camioane), grosimea zonelor de 
reparat trebuie să fie mai mare de 50 mm (2''). Extins. 
Umeziți bine zona de reparat și mențineți-o umedă în 
permanență timp de cel puțin o oră, apoi, imediat înainte de 
plasarea materialului, îndepărtați toată apa stagnantă prin 
suflare cu aer sau prin altă metodă. Lăsați apa de la 
suprafață să se evapore (luciul trebuie să dispară, dar 
suprafața trebuie să rămână oarecum umiditate).. 
NOTĂ: Aplicațiile cu o grosime mai mare de 50 mm (2'') 
trebuie extinse prin adăugarea de agregat de cuarț 
(QUARTZ SAND MIX 3,0-6,0 MM sau 1,5-8,0 MM sau 
similar) (a se vedea Amestecare). 
Amestec: Măsurați cu atenție apa necesară pentru 
amestec și adaugati- o în mixer. Porniți mixerul și apoi 
adăugați încet PENETRON® QUICK PATCH. Amestecați 
timp de unul până la două minute până când se obține o 
consistență uniformă fără cocoloașe. Nu adăugați niciodată 
apă suplimentară după amestecarea inițială. Aplicațiile cu o 
grosime mai mare de 50 mm (2'') trebuie extinse prin 
adăugarea a 50% în greutate de agregat de cuarț, cu o 
granulatie uniformă de maximum 10 mm (3/8''). Agregatul 
de cuarț trebuie să fie umezit în prealabil și lăsat să se 
usuce ușor. Adăugați 11,3 kg de agregat de cuarț, pentru 
fiecare 22,7 kg de PENETRON® QUICK PATCH utilizat în 
malaxor numai după ce se obține o consistență uniformă 
fără cocoloașe (a se vedea mai sus), apoi continuați să 
amestecați până când agregatul de cuarț se amestecă în 
mod uniform. Nu adăugați apă suplimentară, atunci când 
folosiți agregat de cuarț. 
Rapoarte de amestecare: 
QUICK PATCH: 22,7 kg 
Amestec de apă: 3,1 L 
Randament amestec: 0,012 m3 
Aplicare: După amestecare, PENETRON® QUICK PATCH 
trebuie așezat și consolidat rapid prin tasare. Suprafața 
poate fi finisată sau poate fi indreptata cu  șapă până la un 
nivel ușor deasupra betonului din jur și ulterior poate fi 
rașchetată cu o mistrie, pe măsură ce începe să se 
întărească. Amestecați numai o cantitate de material care 
poate fi pusă în operă într-un timp de lucru de 10 minute. 
Lucrările de mari dimensiuni necesită personal adecvat 
pentru a permite ca operațiunile de amestecare, de punere 
în operă și de finisare să se desfășoare simultan, fără 
întrerupere, pentru a evita rosturile reci. Amestecătorul și 
sculele trebuie curățate imediat pentru a preveni 
acumularea. Trebuie să se ia în considerare posibilitatea de 
a asigura eliberarea de tensiuni pentru suprafețe mari de 
reparatii 

Curățarea: Imediat după finisare, aplicați un compus de 
întărire de tip membrană de bună calitate. Alternativ, setati 
la umezeală cât mai mult timp posibil, până la trei zile. 
Protejați zona peticită împotriva vibrațiilor sau a încărcării, 
până când se obține rezistența dorită. 

 

CONSIDERENTE SPECIALE 
 
        NU adăugați aditivi, nisip sau ciment 
        NU așezați în lifturi. 

NU se utilizează pentru repararea asfaltului, a betonului 
modificat ulterior sau pentru suprafețe verticale. 

 

Se poate folosi pietriș în loc de agregate de cuarț, urmând 
instrucțiunile menționate 

Consultați PENETRON ROMANIA. pentru informații 
suplimentare, în legătură cu proiectul dumneavoastră. 

 
AMBALARE 

 

PENETRON® QUICK PATCH este disponibil în sac cu de 
22,7 kg cu căptușeală din polietilena rezistentă la 
umiditate.. 

 
DEPOZITARE / TERMEN DE VALABILITATE 

 

PENETRON Quick Patch trebuie depozitat la o temperatură 
minimă de 7ºC. Termenul de valabilitate este de un an dacă 
sunt depozitate în condiții adecvate. 

 
INFORMAȚII PRIVIND MANIPULAREA ÎN CONDIȚII DE 
SIGURANȚĂ 

 
Pielea poate fi sensibilă la ciment. Folosiți echipament de 
siguranță adecvat (mănuși, măști de praf, protecție pentru 
ochi), atunci când lucrați cu acest produs. Evitați contactul 
cu ochii sau contactul prelungit cu pielea. Dacă are loc 
contactul cu ochii, spălați imediat cu apă și  medicul. Dacă 
are loc contactul cu pielea, spălați-vă cu apă și săpun. 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Fișa 
cu date de securitate. Fiecare Fișă cu date de securitate 
conține informații privind sănătatea și siguranța pentru 
protecția angajaților și clienților dumneavoastră. A NU SE 
LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR. 
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CERTIFICAT 

 
 
 

1085 

Penetron International, Ltd. 

601 South Tenth Street 601 South, 

Unit 300 

Allentown, PA 18103 

11 

1085-CPR-0040 

NR. DOP: 10.20006D260819-01 RO 

1504-3 

PATCH RAPID 

Produse și sisteme pentru protecția 

și repararea structurală și 

nestructurală a structurilor din beton 

Rezistența la compresiune: Clasa R4 

(≥ 45 MPa) 

Conținut de clorură: < 0,20 % în 

masă Aderență adezivă: NPD 

Retragere limitată, expansiune: NPD 

Modulul de elasticitate: NPD 

Compatibilitate termică (partea 1): 

NPD 

Comportament la coroziune: se 

consideră că nu are efect coroziv 

Substanțe periculoase: NPD 

 
 

GARANTIE 
 

PENETRON ROM BEST IMPORT PRODUCTS 
PENETRON garantează faptul produsele fabricate nu 
vor avea defecte şi se vor conforma standardelor și vor 
conține toate componentele în proporție adecvată. În 
cazul în care oricare dintre produse este defect, 
responsabilitatea. BEST IMPORT PRODUCTS 
PENETRON se va limita la înlocuirea materialului. BEST 
IMPORT PRODUCTS PENETRON nu va fi responsabilă 
în nici un caz de defectele întâmplătoare sau indirecte.  
BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON NU OFERĂ 
NICI O GARANŢIE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE 
COMERCIALIZAREA SAU UTILITATEA ÎNTR-UN 
ANUMIT SCOP IAR PREZENTA GARANŢIE 
ÎNLOCUIEŞTE ORICE ALTE GARANŢII EXPRIMATE 
SAU IMPLICITE. Utilizatorul trebuie să constate dacă 
produsul este potrivit necesităților proprii și să își asume 
toate riscurile și responsabilitatea aferentă.  
Utilizatorii trebuie să țină cont întotdeauna de cea mai 
recentă versiune a fișelor tehnice ale produsului, însă 
acestea poate să difere în comparație cu cele ale 
PENETRON INTERNATIONAL LTD sau respectiv  
Companiile PENETRON din întreaga lume. Aceste 
modificări se datorează formatării textului prin diferite 
proceduri sau denumiri diferite ale produselor și vizează 
informarea optimă a consumatorilor 
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