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Ferrorep 
Антикорозійне покриття 

Сфери застосування Призначений для відновлення та захисту металевих елементів 

залізобетонних конструкцій. Забезпечує довголітній захист від 

корозії та працює в умовах підвищеної вологості. Має відмінну 

адгезію з металом, стійкий до несприятливих погодних умов і 

УФ випромінюванню. 

Характеристики і 

переваги 

 Дуже сильна адгезія 

 Забезпечує відмінний захист від корозії 

 Володіє стійкістю до несприятливих погодних умов 

 Низька витрата 

Технічні характеристики  

Щільність (EN ISO 2811-

1: 12011) 

1,54 г / см3 

Витрата 50 -70 гр - на погонний метр арматури в 2 шари 1,3-1,5 кг / м2  

при використанні в якості склеюєчого шару між старим і новим 

бетоном  

Витата води 35% за вагою 

Робочий час 60 хвилин при + 25°С 

 

Інструкції по 

застосуванню 

Ретельно очистіть поверхню і видаліть пил, мастила, сліди іржі 

до твердої міцної основи чи інших речовин, які заважають 

адгезії. 

Додайте до 1 кг Ferrorep в 350 гр води і перемішайте протягом 3 

хвилин за допомогою низькообертового міксера до отримання 

однорідної маси без грудок. Матеріалу необхідно дати 

відстоятися на протязі 5 хвилин в контейнері, після цього 

Ferrorep нанести за допомогою щітки в два шари. Кожен 

наступний шар наноситься після того, як висохне попередній. 

Особливості 

застосування 
 Не додавайте воду більше рекомендованого об’єму 

 Наносьте тільки на міцну підготовлену основу 

 Захищайте свіжий матеріал від заморожування та 

висушування 

 Не наносити матеріал при температурі нижче + 5°С 

 Повне висихання матеріалу і набуття номінальних параметрів 

відбувається через 7 днів після нанесення 

 Низькі температури і висока вологість при нанесенні 

покриття збільшують час висихання 

Техніка безпеки  Використовувати спеціальний одяг, взуття, перчатки 

 Уникати довготривалого контакту зі шкірою, берегти очі 

 Після завершення робіт, ретельно вимити руки з водою та 
милом 

 Зберігати в місцях недоступних для дітей 

Упаковка Комплект 1кг, 4кг, 20кг в пластиковому контейнері 

Колір Теракотовий 

 


