
PIELIETOJUMS
•  Betona stiegrojuma pretkorozijas pārklājums.
•  Adhēzijas uzlabošanai starp veco betonu un betona 

remontjavu.

Izmantošanas piemēri
Mapefer 1K ir augstas sārmainības stiegrojuma 
pretkorozijas pārklājums, kas aizsargā stiegrojumu 
betona konstrukcijās, kuru atjaunošanai tiek 
izmantotas bezrukuma Mapegrout līnijas 
remontjavas vai standarta javas, kuras modificētas ar 
sintētiskām lateksa piedevām. To iespējams izmantot 
arī pazemes betona konstrukcijām.

TEHNISKAIS APRAKSTS
Mapefer 1K ir vienkomponenta stiegrojuma 
pretkorozijas ūdens dispersijas sastāvs, kas 
izgatavots uz pulverveida polimēru bāzes, satur 
cementu un korozijas inhibitorus atbilstoši MAPEI 
zinātniskajā laboratorijā izstrādātajai receptūrai. 
Tas paredzēts uzklāšanai uz metāla stiegrojuma, lai 
novērstu rūsas veidošanos.

Sajaucot ar ūdeni, Mapefer 1K veido plūstošu  
un viegli uzklājamu sastāvu.

Pēc sacietēšanas Mapefer 1K veido stiegrojuma 
aizsargslāni, kas ir noturīgs pret sāļu šķīdumiem 
(atbilstoši EN 15183), kā arī tas ir ūdens un agresīvo 
gāzu necaurlaidīgs.

Mapefer 1K nodrošina stiegrojuma pretkorozijas 
aizsardzību, jo tam piemīt:
•  augsta sārmainība;

•  laba adhēzija ar metālu;

•  antikorozīvas īpašības.

Mapefer 1K atbilst EN 1504-9 definētajām 
prasībām (“Produkti un sistēmas betona konstrukci-
ju aizsardzībai un remontam: definīcijas, prasības, 
kvalitātes kontrole un atbilstības novērtējums. 
Sistēmu pielietojuma un uzklāšanas pamatprincipi”), 
un minimālajām EN 1504-7 prasībām (“Armatūras 
aizsardzība pret koroziju”).

IETEIKUMI
•  Neatšķaidīt Mapefer 1K ar ūdeni, ja sastāvs ir  

sācis saistīties.

•  Nepievienot Mapefer 1K cementu vai pildvielas.

•  Neatstāt attīrītās stiegras bez apstrādes ilgu  
laiku. Uzreiz pēc stiegru attīrīšanas tās apstrādāt  
ar Mapefer 1K.

•  Nestrādāt ar Mapefer 1K, ja apkārtējās vides 
temperatūra ir zemāka par +5ºC.

DARBA APRAKSTS
Stiegru sagatavošana
Lai nodrošinātu teicamas pretkorozijas īpašības, 

Vienkomponenta 
cementa bāzes 
stiegrojuma 
pretkorozijas sastāvs
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TEHNISKIE DATI

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence: pulverveida

Maksimālā pildvielas frakcija (mm): 0,5

Sausais atlikums (EN 480-8) (%): 100

UZKLĀŠANAS DATI  (+20°C - W50%)

Sagatavotā sastāva krāsa: zila

Sajaukšana: 100 daļas Mapefer 1K ar 20-22 daļām ūdens  
(1,0-1,1 litr. ūdens uz 5 kg iepakojumu)

Sagatavotā sastāva konsistence: tiksotropiska pasta

Sagatavotā sastāva blīvums (kg/m³): 1.800

Sagatavotā sastāva pH: > 12,5

Uzklāšanas temperatūra: no +5°C līdz +35°C

Sagatavotā sastāva izstrādes laiks: apmēram 1 st.

Gaidīšanas laiks starp slāņiem: apmēram 2 st.

Gaidīšanas laiks pirms virsmas remonta 
uzsākšanas: 6-24 st.

Minimālais Mapefer 1K kārtas biezums (mm): 2

GALĪGĀS ĪPAŠĪBAS

Īpašība Testa 
metode

Minimālās prasības  
saskaņā ar EN 1504-7

Produkta  
veiktspēja

Adhēzija ar betonu (MC 0,40 tipa 
pamatnei ūdens/cementa attiecība  
= 0,40) saskaņā ar EN 1766 (MPa):

EN 1542 nav prasīts ≥ 2,0

Armatūras slīdes noturība:  
– noslodze pie kustības 0,1 mm: EN 15184

noslodze vienāda ar vismaz 
80% no noslodzes uz armatūru 

bez aizsargpārklājuma
atbilst

Noturība pret koroziju:
– 10 kondensācijas cikli ūdenī;
–  10 cikli sēra dioksīdā saskaņā  

ar EN ISO 6988;
–  5 dienas sāļu iedarbībā saskaņā  

ar EN 60068-2-11

EN 15183

Pēc vairākiem cikliem uz 
armatūras nedrīkst būt 
rūsa. Rūsas iekļūšanai 

tērauda armatūras galos bez 
aizsargpārklājuma jābūt < 1 mm

atbilst

Mapefer 1K

Mapefer 1K

Bojātā betona slāņa 
noņemšana

Armatūras tīrīšana

Mapefer 1K uzklāšana 
uz atsegta stiegrojuma 
virsmas ar saru otu



IEPAKOJUMS
5 kg iepakojumā, kartona kastēs, kurā 
katrā ir 4 iepakojumi.

UZGLABĀŠANA
Glabāt 12 mēnešus oriģinālajā iepakojumā, 
sausā telpā, kuras temperatūra nav 
zemāka par +5ºC.
Produkts atbilst nosacījumiem, kas izteikti 
Regulas (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) XVll 
pielikumā - All. XVII, 47 produkts.

DARBA DROŠĪBA
Mapefer 1K satur cementu, kas saskaroties 
ar sviedriem var izraisīt kairinošu reakciju 
tiem, kam raksturīgs šāds jutīgums. Var 
radīt bojājumus acīm. Ja nokļūst acīs 
vai uz ādas, nekavējoties mazgāt ar lielu 
daudzumu ūdens un pieprasīt medicīnisko 
palīdzību. Lietot, aizsargcimdus un acu 
vai sejas aizsargu. Sīkāju informāciju 
par produkta drošu pielietojumu skatīt 
jaunākajās Drošības datu lapās.

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!
Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti 
šajā produkta aprakstā, balstīti uz 
patreizējām zināšanām  
un pieredzi. Visa iepriekšminētā 
informācija dod ieteikumus un ir 
pakļauta izvērtēšanai.

Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir 
iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts 
ir piemērots attiecīgajam nolūkam. 
Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība 
gadījumā, ja produkts tiek izmantots 
citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī 
tiek nepareizi pielietots. Visa piegāde no 
Mapei S.p.A. notiek saskaņā ar konkrētajā 
brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un 
piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti 
pasūtījuma veikšanas laikā.

pirms Mapefer 1K uzklāšanas stiegras 
rūpīgi attīrīt no rūsas. Metāla armatūru 
ieteicams attīrīt izmantojot smilšu strūklu. 
Ja smilšu strūklas iekārta nav pieejama, 
stiegru attīrīšanai izmantot metāla 
birstes. Stiegru attīrīšanu veikt rūpīgi un 
pārliecināties, ka metāls ir kļuvis spīdīgs. 
Papildus stiegrojumu, kuru paredzēts 
izmantot dzelzsbetona struktūras 
atjaunošanai, sagatavot identiski kā tas 
aprakstīts iepriekš.

SAJAUKŠANA
Traukā ieliet 1,0-1,1 litr. tīra ūdens un, 
lēni maisot, pievienot 5 kg Mapefer 1K. 
Sastāvu maisīt līdz iegūta viendabīgas 
konsistences masa. Sajaukto  
Mapefer 1K izstrādāt 1 stundas laikā.

UZKLĀŠANA
Mapefer 1K uzklāj ar otu 2 kārtās. Otro 
kārtu uzklāt aptuveni pēc 2 stundām, 
bet ne vēlāk kā pēc 24 st. Pārklājumu 
uz stiegrām uzklāt vienādā biezumā visā 
to virsmas laukumā. Rekomendējamais 
pārklājuma kopējais biezums ir 2 mm.

Mapefer 1K uzlabo betona un remontjavu 
adhēziju. Betona virsmas remontdarbus 
ar Mapegrout grupas produktiem uzsākt 
uzreiz pēc Mapefer 1K nožūšanas 
(aptuveni 6 stundas pie +20°C).

PIESARDZĪBA, KAS JĀIEVĒRO 
PRODUKTA UZKLĀŠANAS UN 
CIETĒŠANAS LAIKĀ
Optimālā darba temperatūra ir no +5ºC līdz 
+35ºC. Mapefer 1K sargāt no tiešu saules 
staru iedarbības. Pretējā gadījumā saīsinās 
sastāva izstrādes laiks.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA
Izmantotos darbarīkus pēc darba 
beigšanas mazgāt ar ūdeni. Sacietējušu 
sastāvu iespējams notīrīt tikai mehāniski.

PATĒRIŅŠ
100 g/m stiegrām ar diametru 8 mm un 
200 g/m stiegrām ar diametru 16 mm 
(2 mm biezam slānim).

Ar Mapefer 1K 
apstrādāts stiegrojums 
bojātai balkona 
dzelzsbetona 
konstrukcijai

Visa iepriekšminētā 
informācija dod ieteikumus 
un ir pakļauta izvērtēšanai 

www.mapei.com
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BUILDING THE FUTURE

®

RAŽOTĀJS:
Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy

IZPLATĪTĀJS:
SIA “Velve M.S. Tehnoloģijas”, Uriekstes 2A, LV 1005, Rīga

tālr.: 67460990, fakss: 67460996, mājas lapa: www.velvemst.lv


