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Asennuskohteet

SUOSITELTAVAT KÄYTTÖKOHTEET

Pci Repaflow on suunniteltu kevyen tai raskaan koneiston  

tarkkuusvaluihin

kaasu- tai höyryturbiinit

generaattorit, kompressorit

paperikoneeet, revolveri- ja vaakasorvit

jyrsinkoneet, höyläkoneet

puristimet, kylmä- tai kuumavalssauskoneet

vetopenkit, porakoneet

tasoituskoneet

dieselmoottorit, nosturit, pumput

materiaalinkäsittelykoneet

murskaimet, marmorileikkauskoneet

PCI Repaflow on käyttövalmis kuivatuote. Jauheeseen lisätään vesi, 

jotta saadaan rheoplastista, juoksevaa ja erottumatonta juotosmas-

saa, joka ei kutistu plastisessa eikä kovettuneessa muodossa. PCI 

Repaflow on valettavissa 5-100 mm kerrospaksuuteen.

Ominaisuudet ja edut

Juoksevuusluokka f3

Kuitistumisluokka SKVM I

Alkulujuusluokka A 

Puristuslujuusluokka c 60/75

Korkea alku- ja loppulujuus

Itsetasoittuva

Pumpattava

Kestää pakkasen ja jäänestosuolan

Kloriditon, ei aiheuta teräksen korroosiota.

Sulfaatinkestävä

Vedenpitävä.

Sertifioitu / EN 1504 osa 6.

Sertifioitu / EN 1504-3 luokka R4

Mitä hyvänsä oletkin rakentamassa, ja olipa ongelmasi mikä tahansa,  

BestLevel tarjoaa Sinulle älykkäitä ratkaisuja joiden avulla menestyksesi on taattu. 

Me autamme sinua projektisi tuotekartoituksessa, määrälaskennassa ja tavaran 

hallinnassa. Koulutamme asentajat työmaalla ja huolehdimme, että tarvittava 

tieto on aina helposti saatavana.
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Kutistumaton juotosmassa



PCI Repaflow
Kutistumaton juotosmassa

  Materiaali      

Pohja-aine  kvartsihiekka. kutistumista kompensoiva sementti, lisäaine 

Komponentit  yksi komponentti   

Koostumus/väri  jauhe / harmaa   

Sekoitetun aineen tiheys noin. 2.3 g/cm³   

Suurin rae  1 mm   

Paloluokka  A1fl to DIN EN 13501-1  

Säilyvyys  min. 6 kk   

Varastointi  varastointi kuivassa, ei jatkuvaa varastointia yli +30 °C:ssa 

Pakkauskoko  25 kg   

   stock no. 1406/6   

Luokiteltu: DAfStb VeBMR Rili    

Juoksevuusluokka  f3 (≥ 750 mm)   

Kutistumisluokka  SKVM I   

Alkulujuusluokka  A (≥ 40 N/mm² after 24h)  

Puristuslujuus luokka C 60/75   

     

  Asennus     
Menekki / riittoisuus 25 kg tuottaa n. 12 litraa  

Työstölämpötila  +5°C to +30°C   

Kerrospaksuus  5 - 100 mm   

Sekoitusvesi      

- 1 kg jauhetta  145 ml    

- 25 kg säkki  3.6 l   

Sekoitus aika  noin 3 minuuttia   

Työstöaika*  noin 90 minuuttia   

kuivumisaika*     

- muottien poistaminen noin 12 tuntia   

- konetyöstö   noin. 24 tuntia   

Lämpötilakesto kuivumisen jälkeen  -30 °C - +80 °C   

Jälkihoito  Suojaa pinta liian nopealta kuivumiselta. 

  heti  5 min  30 min  60 min  90 min 

Juoksevuus ≥ 800 mm ≥ 800 mm ≥ 800 mm ≥ 780 mm ≥ 780 mm 

Levittyvyys* ≥ 250 mm ≥ 250 mm ≥ 240 mm ≥ 240 mm ≥ 240 mm 

Laajeneminen 24h ≥ 0.1 vol%    

  

Puristuslujuus* 24h 7pv 28pv 90pv   

DIN EN 196-1      

(prism 4 x 4 x 16 cm) ≥ 55 N/m² ≥ 80 N/m² ≥ 90 N/m² ≥ 95 N/m²  

Taivutuslujuus*  ≥ 7 N/mm² ≥ 10 N/mm² ≥ 10 N/mm² ≥ 10 N/mm²  

Kimmokerroin*  ≥ 40,000 N/mm²    

(dynamic)      

* +23 °C ja 50 % suhteellinen kosteus. Korkeammat lämpötilat vähentävät, 

matalammat lämpötilat kasvattavat annettuja aikoja.



PCI Repaflow
Kutistumaton juotosmassa

Alustan valmistelu

Puhdista huolellisesti, poista irtonaiset ja heikot materiaalit sekä se-

menttiliima. Pidä alusta kosteana. Vältä lätäköiden muodostumista! 

Muottien tulee olla tiiviisti alustaa vasten, kun materiaali 

valetaan koneiden ympärille. Muotti tulee olla vähintään 2cm kor-

keampi kuin alle valettavan levyn pohja.

Asennusohje

1. Sekoita PCI Repaflow työmaalla, käyttämällä sopivaa sekoittajaa 

(esim. Collomix)

2. PCI Repaflow 25kg, kaada noin 3,6 l viileää vettä puhtaaseen 

astiaan (suositeltavaa käyttää n. 30l astiaa ja Ø 35cm). Lisää PCI 

Repaflow ja sekoita jatkuvasti 3 min. ajan.

3. Vibraattoria tulee käyttää isojen levyjen alusvaluissa.

4. Vala PCI Repaflow toiselta puolelta ainoastaan. Kun valetaan 

suuria alueita, valu tulee aloittaa keskeltä käyttäen valusuppi-

loa ja/tai valuputkea. Vala ensin ankkurointikolot. Asenna PCI 

Repaflow 90 minuutin sisällä.

 

PCI Repaflow on itsetasoittuva ja täyttää roilot/kolot helposti.

Jälkihoito

Suojaa valunpinta liian nopealta kuivumiselta peittämällä pinta kos-

teilla liinoilla tai muovilla. Muotit voidaan poistaa 12 tunnin jälkeen.


