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Minerālā pretkorozijas kontaktjava SAKRET  Mineralischer Korrosionsschutz und Haftbrücke K&H 
 

(atbilst standartam  EN 1504-7 prasībām) 

   

Izmantošana: -“SAKRET Mineralischer Korosionsschutz und Haftbrücke K & H” ir 

SAKRET PCC sistēmas sastāvdaļa  

- to izmanto kā betona konstrukciju tērauda stiegrojama pārklājumu 

aizsardzībai pret koroziju 

- kā kontaktjavu pirms rupjās javas  SAKRET PCC 2 vai remontjavas 

SAKRET Unireparatur Moertel  R3 uzklāšanas 

- arī tādiem konstrukciju elementiem, uz kuriem laika gaitā ir izveidojušās 

ledus kausēšanas sāls nogulsnes 

 

Īpašības: - pretkorozijas līdzeklis un kontakjava  vienā produktā 

- vienkomponenta 

- uz minerālu bāzes 

- polimērmodificēts 

 

Tehniskie dati:  

Vienkomponenta polimērmodificēta sausā java uz minerālu bāzes 

Krāsa brūnpelēka 

Materiāla blīvums 1,193 g/cm3 

Grauda izmērs 0,5 mm 

Maisījuma attiecība “K & H” : ūdens 4 : 1 = 3,75 l ūdens uz 15 kg 

iepakojuma 

Patēriņš apm. 1,5 kg sausas javas uz 1 m2 kā 

kontaktjava un pretkorozijas 

līdzeklis 

pH līmenis > 12 

Izstrādes laiks apm. 360 min. pie 5ºC 

apm. 180 min. pie 20ºC 

apm. 90 min. pie 30ºC 

Pamatnes temperatūra (izstrādei) 5ºC ≤ temp. ≤ 30ºC 

Gaisa temperatūra (izstrādei) 5ºC ≤ temp. ≤ 30ºC 

Virsmas sagatavošanas pakāpe 

(tērauds) 

SA 2,5 – DIN 55928 

Betona pamatnes stiprība 

(kontaktjavai) 

≥ 1,5 N/mm2 

Nākošās kārtas uzklāšana 

(aizsardzībai pret koroziju) 

apm. pēc 20 min. pie 20ºC 

Nākošās kārtas uzklāšana 

kontaktjavai (kontaktjavas uzklāšana) 

apm. pēc 30 min. pie 20ºC 

Rupjās javas PCC 2 uzklāšana maks. pēc 15 min. pie 20ºC 

Uzglabāšanas laiks apm. 6 mēneši 

Produkta komponentes cementa un smilšu maisījums ar 

polimēru piedevu 

 

Pamatnes sagatavošana: Aizsardzībai pret koroziju: 

- atsegto stiegrojumu attīrīt no rūsas līdz metāliskam spīdumam (virsmas 

sagatavošanas pakāpe SA 2,5 – DIN 55928) 

 

Kontaktjavai - nodrošināt pietiekamu pamatnes stiprību (≥ 1,5 N/mm2) 
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Izstrāde: kā pretkorozijas līdzeklis: 

- tīrā traukā samaisīt “SAKRET Mineralischer Korrosionsschutz und 

Haftbrücke K & H” ar ūdeni attiecībā 4 : 1, līdz ir izveidojies viendabīgs 

maisījums bez kunkuļiem 

- ar vidēji cietu otu rūpīgi uzklāt līdzekli uz iepriekš apstrādātās armatūras 

- uzklāt nākamās kārtas, kad iepriekšējā kārta ir kļuvusi pietiekami noturīga 

(apm. pēc 20 minūtēm pie 20ºC) 

- pēc iespējas censties neuzklāt līdzekli uz betona pamatnes 

- ar “SAKRET Mineralischer Korrosionschutz und Hartbrücke K & H” 

apstrādāto tērauda stiegrojumu pārklāt ar sistēmai piemērotu remonta javu 

un ar līdzekli virsmas aizsardzībai pret CO2 iedarbību 

 

kā kontaktjava: 

- tīrā traukā samaisīt “SAKRET Mineralischer Korrosionsschutz und 

Haftbrücke K & H” ar ūdeni attiecībā 4 : 1, līdz ir izveidojies viendabīgs 

maisījums bez kunkuļiem 

- ar vidēji cietu otu vai jērādas rullīti uzklāt uz virsmas, kas apstrādāta ar 

smilšu strūklu un attīrīta no putekļiem 

 

Iepakojums: -  15 kg  papīra maisi uz paletēm 

 

Uzglabāšana: - sargāt no laika apstākļu ietekmes 

- uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā 

 

Norāde: - materiāls atbilst Papildu tehniskajiem līguma noteikumiem attiecībā uz 

inženiertehniskajām būvēm, kā arī Vācijas Dzelzsbetona komisijas 

vadlīnijām noslogojuma klasei M 2 

- darba un maisīšanas ierīces pēc lietošanas nekavējoties nomazgāt ar ūdeni 

- nodauzīt vai noskrāpēt sacietējušo materiālu 

- nepieļaut materiāla maisījuma iekļūšanu kanalizācijā un augsnē 

- sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām 

kā minerālas izcelsmes būvmateriālu. 

- iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, 

kurš laminēts ar plēves starpkārtu. 

- sārmaina reakcija ar mitrumu 

- maisot un izstrādājot lietot aizsargcimdus un aizsargbrilles 

- ja iekļuvis acīs, nekavējoties rūpīgi izskalot acis ar ūdeni, ja nepieciešams, 

vērsties pēc medicīniskās palīdzības 

 

 

  
 

Darbu laikā jāievēro spēkā esošās rekomendācijas un vadlīnijas, standarti un noteikumi, kā arī atbilstīgās datu lapas un vispārīgie atzītie tehnikas likumi. Mēs nevaram ietekmēt 

laika apstākļus, pamatnes un objektu īpašības. Mutvārdu un rakstveida tehniskās rekomendācijas, ko mēs sniedzam pircēju un lietotāju vajadzībām, nav saistošas un nerada 

nekādas tiesiskās līgumsaistības un ar iegādi saistītus papildu pienākumus. Tehniskajā datu lapā norādītie dati un ieteikumi attiecas uz paredzēto izmantošanas mērķi. Izdodot šo 

tehnisko datu lapu, zaudē spēku visi iepriekš izdotie izdevumi. Dati uz 2002. gada februārī. 
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