
Technický List 

MEGACRET-40 
Vysokopevná, hrubá reprofilačná, opravná cementová malta  
vystužená polymérovými vláknami

Popis

Vysokopevná, hrubá reprofilačná, opravná 
cementová malta vystužená polymérovými 
vláknami. Poskytuje:
• Dokonalú pevnosť
• Veľmi dobrú priľnavosť k podkladu
• Výbornú spracovateľnosť
• Nízku vodopriepustnosť
• Objemovú stálosť

Výrobok je klasifikovaný ako CC R4 
opravná malta, podľa Európskej normy EN 
1504-3. Číslo certifikátu 2032-CPD-10.11.

Použitie

MEGACRET-40 je vhodný pre náročné opravy 
betónových prvkov. Aplikuje sa na podlahy, 
múry alebo stropy pomocou murárskej lyžice 
alebo strojom na striekanie omietky.

Technické údaje

Forma: 

Farba: 

Potreba vody: 

cementový prášok 

šedá
4,60 l/25 kg balenie 

Objemová hmotnosť 
suchej zmesi: 1,40 ± 0,10 kg/l 

Objemová hmotnosť 
mokrej zmesi: 2,10 ± 0,10 kg/l 

Pevnosť v tlaku:
• Po 24 hod.: > 20,00 N/mm2 
• Po 7 dňoch:  > 35,00 N/mm2 
• Po 28 dňoch: > 50,00 N/mm2 

> 8,00 N/mm2 Pevnosť v ťahu: 
Modul pružnosti     21,70 GPa 

Odolnosť voči karbonizácii:  Prešiel 
Obsah chloridov:  0,00 % 

Priľnavosť:  ≥ 2,10 N/mm2 

Tepelná kompatibilita  
Časť 1 (50 cyklov 
zmrazovania-rozmrazovania):    ≥ 2,00 N/mm2 

Kapilárna 
nasiakavosť:      
Reakcia na oheň: 
Doba spracovateľnosti:

  0,48˙kg˙m-2˙h-0,5 

Euroclass A1 2 

 2 h pri +20ºC
Max. hrúbka vrstvy: 4 cm 

Aplikačné inštrukcie

1. Príprava podkladu
Podklad musı ́ byť zbavený prachu, mastnoty a 
ďalších cudzích častíc. Pred aplikáciou je 
nutné dôkladne navlhčiť podklad.

2. Aplikácia
Jedno 25 kg balenie prípravku MEGACRET-40 
sa postupne a za stáleho miešania pridáva do 
4,60 kg vody kým sa nevytvorí rovnorodá 
hmota vhodná pre opravné práce. Na 
miešanie môžete použiť miešadlo s nízkymi 
otáčkami alebo miešačku na betón. Zmes sa 
nanáša (vtlačí) murárskou lyžicou alebo 
strojom na striekanie omietky v požadovanej 
hrúbke max. však 4 cm na vrstvu. Pokaľ je 
nutná druhá vrstva, povrch prvej vrstvy musí 
byť zdrsnený kvôli zlepšeniu priľnavosti. 
Finálna vrstva musí byť dobre ochránená pred 
dehydratáciou najlepšie zakrytím vlhkými 
handrami, polyetylénovými fóliami alebo 
opakovaným vlhčením po dobu 48 hodín.

Spotreba 

Približne 17.5 kg/m2/cm hrúbky vrstvy.

Packaging 

MEGACRET-40 sa dodáva v 25 kg papierových 
vreciach a v 5 kg plastových sáčkoch.



Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach oddelenia 
výskumu a vývoja spoločnosti ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. Rady a 
odporúčania vzťahujúce sa k aplikácii produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky aplikácie sú mimo 
kontrolu našej spoločnosti. Z toho dôvodu je používateľ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný pre zamýšľané 
použitie. Toto vydanie technického dátového listu automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa 
rovnakého produktu.

Skladovateľnosť

• 25 kg papierové vrecia:
12 mesiacov od dátumu výroby
• Plastové balenie 5 kg:
18 mesiacov od dátumu výroby

Vyššie uvedené skladovacie doby sa vzťahujú 
iba na výrobky uskladnené v pôvodných, 
neotvorených baleniach a ochránených pred 
vlhkosťou a mrazom.

Poznámky 

• Teplota behom aplikácie musı ́ byť medzi
+5ºC a +30ºC.

• Za nízkych teplôt a pri potrebe rýchleho
tvrdnutia sa odporúča do zmesi pridať
vlažnú vodu.

• Výrobok obsahuje cement, ktorý s vodou
reaguje ako zásada a preto je klasifikovaný
ako dráždivý.

• Dodržujte návod k bezpečnému používaniu
a bezpečnostné opatrenia uvedené na
obale.
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EN 1504-3 

Opravná CC malta pre štruktúrne opravy 
betónu (na základe hydraulického betónu)

Pevnosť v tlaku: trieda R4 

Obsah chloridov: ≤ 0,05% 

Priľnavosť: ≥ 2,0 MPa 

Odolnosť karbonizácii: Prešiel 

Modul pružnosti: 21,7 GPa 

Tepelná kompabilita časť 1: ≥ 2,0 MPa 

Kapilárna nasiakavosť: ≤ 0,5˙kg˙m-2˙h-0,5  

Nebezpečné látky: v súlade s 5.4 

Reakcia na oheň: Euroclass A1 
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