
 

 
 

 

EuroCret® Mörtel 
Mortare de reparaţii 

 

 
 
 EuroCret

®
 Mörtel este mortar uscat, gata de utilizare, pe 

bază de ciment, cu aditivi, cu aderenţă ridicată conform 
DIN EN 1504-3 R4. 
 
Proprietăţi 
 

• nu conţine cloruri 
• conţinut redus de crom conform Directivei 

2003/53/EG 
• rezistent la uleiuri 
• impermeabil la apă 
• aderenţă ridicată la tencuieli, zidărie şi beton 
• rezistent la uzură 
• rezistent la îngheţ şi săruri de dezgheţ 
 

Domenii de utilizare 
 

• repararea şi refacerea suprafeţelor de beton de 
toate felurile 

• repararea şi realizarea de pardoseli industriale şi 
de şape 

• rostuirea şi etanşarea, acoperirea şi nivelarea 
suprafeţelor  

• la interior şi exterior 
 

Gama EuroCret® 
 

EuroCret® Mörtel  se livrează în mai multe granulometrii, în 
funcţie de grosimea stratului de aplicare şi de standardele 
impuse: 
EuroCret

®
 10, granulaţie 0-1 mm, pentru grosimi de strat 

până la 10 mm 
EuroCret

®
 20, granulaţie 0-2 mm, pentru grosimi de strat 

de la 6 la 40 mm 

Sistemul de reparaţii PCC I, după ZTV-Ing: 

 

Produs Granulaţie 
Grosime maximă 

de aplicare 

EuroCret
®
 MKH 

protecţie contra coroziunii 
 şi strat de aderenţă (vezi fişa tehnică) 

EuroCret
®
 40 0-4 mm până la 60 mm 

EuroCret
®
 80 0-8 mm până la 120 mm 

 

Măsurile de reparare a betonului impun o foarte mare 
grijă. De aceea procedurile descrise aici pe scurt 
trebuie tratate doar ca informaţii preliminare. Facem 
trimitere şi la următoarele normative: 

• procedurile de execuţie (cf. TL/TP BE-PCC) 
vi le putem livra noi 

• ZTV-Ing (referinţă la Verkehrsblattverlag, 
Hohe Strasse 39, 44139 Dortmund) 

• DIN 1045 (beton şi beton armat) 
• DIN 55928 (gradul de curăţare după sablare) 

 

Caracteristici tehnice 

Rezistenţa la compresiune [N/mm2] 
Tip 1 zi 7 zile 28 zile 

EC-10 23 41 51 
EC-20 25 44 52 
EC-40 22 43 57 
EC-80 25 49 57 

 

Rezistenţa la tracţiune [N/mm2] 
Tip 1 zi 7 zile 28 zile 

EC-10 4 6,3 8 
EC-20 3,8 6,5 8,4 
EC-40 3,9 6,5 8,8 
EC-80 4,5 6,5 8,8 

 

Modul de elasticitate [N/mm2] 
Tip  

EC-10 cca. 24.000 
EC-20 cca. 25.000 
EC-40 cca. 30.500 
EC-80 cca. 32.500 

 

Timp de punere în operă 
la +10°C cca. 90 minute 
la +23°C          cca. 60 minute 
la +30°C          cca. 25 minute 

 
Temperatura de punere în operă 

+5°C până la +30°C 
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Punere în operă 
Pentru repararea betonului este hotărâtoare analiza stării 
betonului şi vor fi respectaţi următorii paşi: 
 

1. Pregătirea stratului suport 

Stratul suport trebuie curăţat de părţi neaderente, prin 
sablare cu apă, nisip sau alice până la structura portantă. 
Aceasta va conferi şi rugozitatea necesară stratului 
suport. 
Rezistenţa minimă a betonului trebuie să fie ≥1,5 N/mm2 
(minim ≥1,0 N/mm2).  
Armătura metalică vizibilă se va curăţa până la luciu 
metalic, SA 2 ½ cf. DIN 55928. 
Armătura va fi acoperită cu două straturi de 
EuroCret

®
MKH, prin aplicare cu o pensulă cu păr aspru. 

Al doilea strat serveşte în acelaşi timp ca amorsă şi va 
aplicat pe zonele în prealabil umezite. 
 

Când nu există armătură vizibilă, pe stratul suport în 
prealabil umezit, se va aplica EuroCret

®
 MKH numai ca 

amorsă, într-un singur strat, cu perie, pe stratul suport în 
prealabil umezit. 
În funcţie de grosimea stratului de reparat, EuroCret

®
 

Mörtel, în granulaţia adecvată, se va aplica pe amorsa 
încă umedă. 
 

Pentru suprafeţe verticale, ca strat de finisare, poate fi 
utilizat EuroCret

®
 Unispachtel, pentru a obţine o finisare 

de calitate sau pentru a reduce consumul de vopsea, ce 
se poate aplica peste acesta. 
 

2. Cantitatea de apă 

EuroCret
®
 10/EuroCret

®
 20 cca. 14% apă, adică 3,5 l 

apă la sacul de 25 kg 

EuroCret
®
 40 cca. 12% apă, adică 3,00 l apă la sacul de 

25 kg 
EuroCret

®
 80 cca. 12% apă, adică 3,00 l apă la sacul de 

25 kg 
 

3. Amestecarea 

Mortarul se introduce într-un malaxor cu amestecare 
forţată sau întru-un utilaj electric de amestecare cu turaţie 
mică împreună cu cantitatea de apă prescrisă şi se 
amestecă 3 minute până la omogenizare, fără a face 
cocoloaşe. Se lasă un timp, se mai amestecă puţin şi apoi 
se pune imediat în operă.  
 

4. Aplicarea 

        Utilaje de malaxare:  
        Malaxoare cu amestecare forţată şi pompe de 
amestecare pentru şape ce se găsesc în mod obişnuit în 
comerţ. 
 

 Montaj: 

Colţar de aluminiu 
Dreptar de aluminiu 

Compactare: 

Grindă vibrantă 
Elicopter 

 

5. Tratarea ulterioară a suprafeţei 

Suprafeţele libere vor fi protejate contra evaporării 
prea timpurii a apei. Se recomandă aplicarea 
materialului de protecţie EuroCret

®
 OS. 

 
Consum: 
• din 1 kg de mortar uscat rezultă 0,6 litri de 

mortar proaspăt 
• pentru 1 m3 este nevoie de 1.900 – 2.000 kg 

mortar uscat 
• cca. 19 kg pe m2 la 10 mm grosime 
 
Livrare: 
Saci multistrat 25 kg 
42 saci x 25 kg = 1.050 kg pe europalet  
 
Depozitare. Valabilitate 
În ambalaje originale nedesfăcute 1 an. Se va evita 
expunerea la acţiunea directă a razelor solare. 

 
 

 
 

0432 
P&T Technische Mörtel GmbH & Co.KG 

Bataverstrasse 84 D-41462 Neuss 
An = amprenta sarjei 

0432-CPD-8447 
EN 1504-3:2005 

EuroCret® 10/20/40/80 
Mortar PCC pentru solicitări statice si dinamice 

(pe bază de ciment hidraulic) 
Rezistenta la compresiune: Clasa R4 
Continut ioni de clor: ≤ 0,05 % 
Aderenţa: ≥ 2,0 MPa 
Contracţie: ≥ 2,0 MPa 
Rezistenta la carbonatare: trecut 
Modul de elasticitate: ≥ 20 GPa 
Rezistenţă la schimbări de 
temperatură: 

KLF/NPD 

Asperitate: KLF/NPD 
Coeficient de dilatare termică: KLF/NPD 
Absorbtie capilara: ≤ 0,5 kg * m-2 * h-0,5 
Comportamentul la foc: Clasa E 
Substante periculoase Conform cu EN 1504-3 

:2005, 5.4 

KLF/NPD = valori nedeterminate 

 

 

 

Datele din acest prospect, consilierea tehnică de punere în operă şi celelalte recomandări se bazează pe experienţa şi cercetările producătorului. Toate datele de mai 
sus sunt obţinute la o temperatură de 20 0C. Sunt totuşi relative şi nu scutesc beneficiarul/utilizatorul să testeze materialul potrivit scopului său de aplicare. Odată cu 
apariţia acestei fişe tehnice, cele anterioare îşi pierd valabilitatea. 
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