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SSIISSTTEEMMEE  DDEE  MMOORRTTAARREE  PPEENNTTRRUU    

RREEPPAARRAAłłIIII  SSTTRRUUCCTTUURRAALLEE  ŞŞII  NNEESSTTRRUUCCTTUURRAALLEE  

EEuurrooCCrreett®®  --  PP&&TT  TTeecchhnniisscchhee  MMöörrtteell  GGeerrmmaanniiaa  

 

 

 

ReparaŃiile la betoanele degradate se fac cu mortare speciale aditivate din gama EuroCret. 

 

Această gamă cuprinde mortarele de reparaŃii cu granulometrii diferite: EuroCret 10, 

EuroCret 20, EuroCret 20 HD, EuroCret 40, EuroCret 80, precum şi mortarele cu rezistenŃă 

la atacuri sulfatice EuroCret HSF/EuroCret 40 HSF. Finisarea acestor suprafeŃe se face cu 

masa de şpaclu EuroCret Unispachtel S, iar protecŃia anticorozivă a suprafeŃelor de beton 

reparate se face cu vopseaua de protecŃie EuroCret Color. 

 

Cea mai mare parte a acestor produse sunt conforme normei EN 1504, normă care: 

- reglementează condiŃiile de calitate ce trebuie îndeplinite de produse pentru lucrări de 

reprofilare şi reparare a suprafeŃelor din beton 

- defineşte normele de verificare a proprietăŃilor suprafeŃelor din beton şi modalităŃile de 

reparare a acestora 

 

Sistemele de reparaŃii structurale PCC II şi PCC I sunt sisteme alcătuite dintr-un mortar de 

reparaŃii EuroCret şi amorsa aferentă EuroCret MKH – material ce poate fi folosit în acelaşi 

timp şi ca protecŃie contra coroziunii pentru armătura liberă din beton. 

 

Sistemul PCC I - pentru suprafeŃe carosabile cu solicitări dinamice (strat de acoperire a 

betonului, strat de egalizare la poduri şi tuneluri) este alcătuit din EuroCret 40 (80) şi amorsa 

EuroCret MKH 

Sistemul PCC II - pentru suprafeŃe necarosabile cu solicitări dinamice (stâlpi, poduri, 

pereŃi, tavane) alcătuit din  EuroCret® 10 (20, 20 HD, 20 HSF) şi EuroCret® MKH 
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Sistemele de reparaŃii prezintă: 

- rezistenŃă mecanică ridicată 

- aderenŃă ridicată la suport (beton, tencuială, zidărie, etc.) 

- prezintă contracŃii reduse în procesul de întărire 

- rezistenŃă la abraziune  

- densitate şi impermeabilitate îmbunătăŃite faŃă de mortarele obişnuite 

- aplicare şi finisare uşoare 

- compatibilitate bună cu stratul suport 

- pot fi aplicate umed pe umed 

 

în plus, mortarele special concepute pentru a fi rezistente în medii cu agresivitate chimică 

EuroCret HSF prezintă  rezistenŃă ridicata la atac sulfatic iar prezenŃa, în unele dintre ele, a 

fibrelor reduce apariŃia microfisurilor. 

Domenii de utilizare: 

- reparaŃii ale betoanelor degradate la pereŃi, tavane, pardoseli 

- reparaŃii la construcŃii de poduri şi în condiŃii climatice grele 

- strat de egalizare la pardoseli peste care urmează a fi aplicată o îmbrăcăminte sau un 

strat de acoperire  

- reparaŃii la suprafeŃe orizontale şi verticale la tuneluri 

- strat de egalizare la poduri 

 

iar pentru mortarele cu rezistenŃă la atac sulfatic EuroCret 20 HSF/EuroCret 40 HSF 

- reparaŃii la coşuri de fum, turnuri de răcire, la centralele termolectrice, coşuri 

industriale, etc. 

- reparaŃii la sisteme de canalizare ape reziduale 

- reparaŃii la colectoare de ape reziduale 

- reparaŃii la structuri din beton supuse la contactul cu ape subterane sulfatice 

 

Mortarele de reparaŃii EuroCret® se remarcă prin uşurinŃa cu care se pun în operă se 

amestecă numai cu apa şi nu necesită adaosuri de alte materiale. AderenŃa ridicată la suport 

precum şi stabilitatea bună le recomandă a fi utilizate pe suprafeŃe verticale şi deasupra 

capului; aplicarea se face atât manual cât şi mecanizat - prin torcretare umedă sau uscată 

(caz în care se elimină amorsarea suprafeŃei cu EuroCret®MKH). 
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Produsul nou, EuroCret 20 HD a fost dezvoltat ca produs din clasa de rezistenŃă R4, a cărui 

rezistenŃă la compresiune este, conform normativului în vigoare, ≥45 GPa. 

El se remarcă prin rezistenŃă la compresiune ridicată (55 N/mm2) şi prin reducerea apariŃiei 

microfisurilor datorită fibrelor de armare dispersă din conŃinut. De asemenea are contracŃie 

compensată. 

Este indicat a fi folosit pentru grosimi de strat mai mari de 6 mm; se aplică manual sau prin 

tocretare. Atunci când nu sunt armături vizibile, EuroCret 20 HD poate fi utilizat şi ca 

amorsă, crescând cantitatea de apă de amestec la 4,5 l/sac de 25 kg. 

 

Se recomandă a fi utilizat: 

- lucrări reprofilare a coloanelor, stâlpilor şi traverselor la toate tipurile de poduri (rutiere, 

feroviare, pietonale) 

- reparaŃii structurale la construcŃii civile, hidrotehnice su industriale 

 

 

Masa de şpaclu EuroCret Unispachtel S, este un material monocomponent pe bază de 

ciment, conŃine aditivi şi fibre şi este gata de întrebuinŃare. Timpul de punere în operă este 

scurt cca. 30 minute 

 

 

Domenii de utilizare: 

- nivelarea/cosmetizarea/finisarea tuturor elementelor din beton la structurile 

construcŃiilor civile şi industriale 

- nivelarea/cosmetizarea/finisarea pe zone extinse ale planurilor verticale şi orizontale 

suspendate (faŃade de clădiri, stâlpi, coloane, plafoane, pereŃi, etc.) 

- nivelarea/cosmetizarea/finisarea structurilor semifabricate din beton 
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Exemple de lucrări: 

 

1. Sistemul de reparaŃii EuroCret® alcătuit din mortarul de reparaŃii EuroCret®20 şi amorsa 

EuroCret®MKH a fost utilizat la repararea intradosului podului de la Rasova – jud. ConstanŃa 

de către firma ARGOS Cernavodă cu asistenŃă tehnică şi suport tehnic (utilaje şi tehnologie) 

din partea societăŃii noastre. 

  

 

2. Sistemul de reparaŃii EuroCret® alcătuit din mortarul de reparaŃii rezistent la atac sulfatic 

EuroCret®20 HS şi amorsa EuroCret®MKH a fost utilizat la repararea unor structuri supuse 

atacului sulfatic la PETROTEL LUK’OIL Ploieşti de către firma INCONEX COM Ploieşti. 

 

3. Betonul de reparaŃii rezistent la atac sulfatic cu fibre EuroCret®40 HSF a fost utilizat la 

repararea unor structuri supuse atacului sulfatic la Electrocentrale ConstanŃa, CET Sud 

Bucureşti de către firma GIP GRUP Bucureşti. 

  

Detalii complete despre gama de produse EuroCret® şi despre lucrările executate cu aceste 

materiale se găsesc pe site-ul firmei noastre www.solaron.ro 


