
 

 
 

 

EuroCret® HSF  
Mortare de reparaţii cu fibre,  

rezistente la sulfați  

 

 

 
EuroCret® HSF sunt mortare uscate, gata de utilizare, 

rezistente la sulfați, cu adaos de polimeri, produse pe 

bază de ciment, cu aderență foarte bună. Conform DIN 

EN 1504-3 sunt înlocuitoare de beton, pentru repararea 

zonelor solicitate static sau dinamic.   

EuroCret®  20 HSF granulaţie: 0-2 mm. 

EuroCret®  40 HSF granulaţie: 0-4 mm. 

 
Domenii de utilizare 

EuroCret® HSF se utilizează pentru 
• Repararea și restaurarea suprafeţelor din beton de 

toate felurile 

• În special ca strat de protecție pentru  suprafețele 

supuse la atac chimic moderat (vezi tabelul cu clasele 

de expunere) 

• Rostuirea şi etanşarea, acoperirea şi nivelarea 

suprafeţelor  

• La interior şi exterior  

 
Proprietăţi 

• NeinflamabilE, clasa E 

• Sunt rezistente la sulfați (vezi tabelul de rezistențe) 

• Rezistente la uleiuri, îngheț și săruri de dezgheț 

• Sunt armate dispers cu fibre din material plastic ce 

reduc  riscul de fisurare  

• Au conţinut redus de crom conform Directivei 

2003/53/EG  

 

EuroCret® HSF sunt  disponibile în diferite granulații: 

 
EuroCret® 20 HSF: granulație 0 - 2 mm pentru grosimi 

de strat de la 6 mm la 50 mm 

EuroCret® 40 HSF: granulație 0 - 4 mm pentru grosimi 

de strat de la 20 mm la 100 mm 

 

Prelucrare 

Măsurile luate la repararea 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 pune la dispoziție 

• DIN 1045 (beton și beton armat) 

• DIN 55928 (gradul de curățare după sablare)  

Pentru repararea betonului este foarte importantă 

analiza preliminară, amănunțită a defectelor constatate 

în baza cărora sunt stabilite de asemenea și etapele 

reparației. 

 

1. Pregătirea stratului sport 

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 în medie 

≥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, Partea 4. 

 

2.  Amorsa  

După curățare, armătura vizibilă trebuie mai întâi 

protejată împotriva coroziunii, prin aplicarea a două 

straturi de EuroCret® MKH, după care, pe restul 

betonului care se repară se va aplica un singur strat de 

EuroCret® MKH. Suportul trebuie bine umezit înainte de 

aplicare, dar fără lac de apă. Pentru  prepararea 

EuroCret® MKH vezi fișa tehnică. 

 

3. Cantitatea de apă de amestecare  

EuroCret® 20 HSF cca. 16% - 18% apă, adică 4,0 l – 

4,5 l de apă la sacul de 25 kg 

EuroCret® 40 HSF cca. 12% - 13% apă, adică 3,0 l – 

3,25 l de apă la sacul de 25 kg 

  

4. Amestecare și aplicare 

Mortarul se introduce într-un malaxor cu amestecare 

forţată sau întru-un mixer electric de mana, cu turaţie 

mică împreună cu cantitatea de apă prescrisă şi se 

amestecă 3 minute până la omogenizare, fără a face 

cocoloaşe. Se lasă lasă 1 minut după care se mai 

amestecă puțin și se pune imediat în operă.  

EuroCret®  HSF pot fi aplicate manual sau prin 

torcretare. Este posibilă  de asemenea și aplicarea prin 

procedeul de torcretare usctă. Pentru acestea din urmă 

vă rugam să ne solicitați sfatul. 

 

Timpi de prelucrare 

 

la + 10 °C cca. 90 minute 

la + 23 °C cca. 60 minute 

la + 30 °C cca. 25 minute 
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La 20 °C ulterior, se pot aplica mortarele EuroCret® 

pentru finisare după 12 ore, iar vopseaua de protecție 

EuroCret® Color după 16 ore. 

 

Temperatura de procesare + 5 °C până la + 30 °C  

 

 

5. Tratarea ulterioară a suprafeţei 

Suprafeţele libere vor fi protejate contra evaporării 

prea timpurii a apei prin măsuri adecvate timp de 3-5 

zile. Se recomandă aplicarea materialului de protecţie    

EuroCret® OS. 

 

 
Consum   

• din 25 kg de mortar uscat rezultă 13,75 litri de 

mortar proaspăt 

• pentru 1 m3 este nevoie de 1.900 kg mortar uscat 

• cca. 19 kg/m2 la 10 mm grosime. 

 

 
Depozitare: 

În spatii uscate, se va evita expunerea la acţiunea 

directă a razelor solare. În ambalaje originale 

nedesfăcute 12 luni. 

 

Livrare: 

Saci multistrat 25 kg 

42 saci x 25 kg = 1.050 kg pe europalet 

 

 

Mai multe produse 

Pentru multitudinea lucrărilor de reparații și protecție 

a suparfețelor din beton sunt disponibile următoarele 

materiale P&T: 

 

EuroCret® Grob și Feinmörtel - în diferite granulații 

EuroCret® 20 HD – mortar de reparații cu rezistențe 

mari 

EuroCret® Unispachtel – pentru nivelarea și 

finisarea suprafețelor 

EuroCret® Color – vopsea de protecție colorată în 

masă. 

 

 Date tehnice 

 

 Rezistenţe în N/mm2 

EuroCret®  

HSF   

Compresiune Întindere 

20 40 20 40 

1 zi 10 20 2,0 3,0 

7 zile 30 38 4,0 5,0 

28 zile 40 45 7,0 8,0 

 

 

 Clase de expunere  
 conform DIN 1045-2/EN 206-1 

 XO XC XD XS XF XA XM 

0 1234 123 123 1234 123 123 

EuroCret® 
HSF 

. . . . .  . . .. . . . . . . 

 

 

 

 

 

 

 

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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