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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС  

Швидкотвердіюча суміш  
для ремонту горизонтальних основ  

 

ПРР-216 

 

 

Властивості: 
 

▪ швидко твердіє (технологічне пересування по 
поверхні можливе через 6 годин); 

▪ стійка до помірних механічних впливів; 

▪ висока адгезія до основи; 

▪ зручна і проста в застосуванні; 

▪ волого- та морозостійка; 

▪ армована фіброю 

 

Фасування: 25 кг  

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

Склад:  

суміш швидкотвердіючих цементів з мінеральними 

заповнювачами, модифікаторами та армуючими 

волокнами  

Пропорція змішування: 4,0 - 4,25 л води на 25 кг сухої суміші 

Крупність заповнювача: не більше 0,63 мм 

Термін придатності розчину: 
початок тужавіння: не раніше ніж через 5 хв. 

кінець тужавіння: через 10-15 хв. 

Границя міцності на стиск через 3 доби: не менше 5,0 МПа 

Границя міцності на стиск через 28 діб: не менше 35 МПа 

Границя міцності на розтяг при вигині через 

28 діб: 
не менше 5,0 МПа 

Морозостійкість:  не менше 75 циклів 

Усадка:  не більше 1,2 мм/м 

Міцність зчеплення з основою після 

витримування в повітряно-сухих умовах: 
не менше 2,0 МПа 

Міцність зчеплення з основою після 

навперемінного заморожування і відтавання 

50 циклів: 

не менше 2,0 МПа 

Витрати суміші  близько  20 кг/м² ×1 см товщини шару  

Увага! Виробник гарантує відповідність суміші ПРР–216 вказаним технічним характеристикам при виконанні вимог 
транспортування, зберігання, приготування та нанесення. 

 
 
Увага! Даний технічний опис встановлює сферу застосування матеріалу та метод проведення робіт, але не може замінити 
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професійної підготовки виконавця. При проведенні робіт необхідно дотримуватись правил виконання будівельних робіт. 
Виробник не несе відповідальності за недотримання технології при роботі з матеріалом, а також за його використання з 
метою та при умовах не передбачених даним технічним описом. При використанні продукту в умовах, що не передбачені 
даним технічним описом, необхідно отримати консультацію у виробника або самостійно провести випробування. 
Письмово не підтверджені рекомендації не можуть бути підставою для безумовної відповідальності виробника. 
 

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 

Застосування 

Суміш ПРР-216 призначена для ремонту міцних недеформованих горизонтальних 
бетонних та цементно-піщаних основ всередині та зовні будівель. Ефективна для 
швидкого ремонту вибоїн на бетонних горизонтальних поверхонь. Товщина шару за одне 
нанесення від 5 до 35 мм. 

Застосовується для ремонту стяжок, сходових маршів та майданчиків, рамп, бордюрних 
плит. Поверхні з ПРР-216 можуть бути пофарбовані спеціальними фарбами для бетону і 
виконувати функції покриття підлоги. 

Підготовка 
основи  

Підготовка основи виконується згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-
212:2016. Основа повинна бути сухою та міцною, без видимих руйнувань. Міцність основи 
має бути ≥ 20 МПа. 

Перед застосуванням розчинової суміші основу необхідно очистити від речовин, які 
знижують адгезію: жир, мастила для опалубки, фарба та інші. Слабкі ділянки основи 
видалити механічним шляхом. Поверхня бетонної конструкції повинна бути шорсткою. 

Приготування 
розчину 

У чисту ємність налити воду з температурою від +15 °С до +20 °С, в кількості 0,16–0,17 л 
на 1 кг суміші (4,0 – 4,25 л на 25 кг). Суху суміш поступово засипати у воду та 
перемішувати низькообертовим міксером до отримання однорідної маси без грудок. 

Перемішування виконувати протягом 2 хвилин. Приготовану розчинову суміш необхідно 
використати протягом 10 хвилин. 

Виконання 
робіт  

Підготовлену основу слід злегка зволожити водою, не створюючи водяних плям на 
поверхні бетону. Розчинову суміш ПРР–216 потрібно швидко нанести на основу та 
вирівняти металевою або пластиковою теркою або іншими інструментами. 

Шар розчину необхідно оберігати від швидкого висихання і при необхідності зволожити. 

Залишок розчинової суміші видаляють з поверхні, інструменти очищують від розчину 
водою. Затверділий розчин можна видалити лише механічним шляхом. 

При нормальних кліматичних умовах (температура + 20 °С, відносна вологість повітря 
55±5%) через 6 годин можливе технологічне пересування по поверхні. 

Керамічну плитку можна укладати через 1 добу, влаштування покриттів з інших матеріалів 
- через 3 доби. Фарбування дозволяється проводити через 7 діб. 

Увага! Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C й відносній вологості не нижче 80 %. 
Уникайте швидкого висихання розчину під впливом сонячних променів та протягів. Також необхідно 
захищати свіжоукладені розчинові шари від опадів до повного висихання. Всі наведені характеристики 
дійсні при температурі +20°C та відносній вологості повітря 55±5 %. За інших умов час тужавлення 
розчинової суміші може змінюватися. 

Термін та 
умови 
зберігання  

В оригінальній непошкодженій упаковці, на дерев’яних піддонах, в теплих сухих 
приміщеннях – не більше 6 місяців від дати виробництва, зазначеної на упаковці. 

Правила 
безпеки  

У процесі приготування і при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись 
правил техніки безпеки та санітарних норм при роботі з будівельними матеріалам. 
Захищати очі і шкіру. У випадку попадання суміші в очі промити їх великою кількістю води 
і звернутися за допомогою до лікаря. Залишки продукції утилізувати як будівельне сміття, 
упаковку – як побутові відходи. 
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