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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС від 18.10.2018 р. 

Ремонтно-відновлювальна суміш 
для бетону ПРР-250 

 
 

 

Властивості: 
 
 тріщиностійка 
 високоміцна 
 паропроникна 
 висока адгезія 
 зручна і проста в застосуванні  
 стійка до помірних механічних впливів  
 

 

Фасування: 25 кг  

 
 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
 
Склад  суміш високоактивних цементів з мінеральними 

заповнювачами, модифікаторами  
Зовнішній вигляд однорідна сипуча суміш сірого кольору без сторонніх домішок 
Крупність заповнювача не більше 1,25 мм 
Термін придатності розчинової суміші не менше 60 хв 
Границя міцності на стиск (через 3 доби) не менше 6,0 МПа 
Границя міцності на стиск (через 28 діб) не менше 30,0 МПа 
Границя міцності згин (через 28 діб) не менше 5,0 МПа 
Морозостійкість не менше 75 циклів 
Усадка не більше 1,2 мм/м 
Адгезія у віці 28 діб не меньше 2,0 МПа 

Водопотреба суміші 0,14-0,15 л води на 1 кг сухої суміші 
3,5-3,75 л води на 25 кг суміші 

Витрати суміші  близько  2,0 кг/м2 х 1 мм 
 
Увага!  
Витрати сухої суміші залежать від нерівності основи, методу нанесення та навичок виконавця.  
Технічні характеристики наведені для стандартних випробувань при температурі +20±2 °С і відносній вологості 55±5 %. 
В інших умовах характеристики розчинної суміші можуть змінитися.  
Виробник гарантує відповідність суміші ПРР–250 вказаним технічним характеристикам при виконанні вимог 
транспортування, зберігання, приготування розчину та нанесення, які наведені в цьому описі. Виробник не несе 
відповідальності за неправильне використання матеріалів, а також за використання в інших цілях та умовах, 
непередбачених даним описом. 
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ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 
 

Застосування 

 
Суміш ПРР-250 призначена для ремонту і оштукатурення горизонтальних та вертикальних 
бетонних та залізобетонних основ. 
Ефективна при ремонті відколів, пустот, раковин, нерівностей та інших локальних дефектів на 
поверхні залізобетонних і бетонних основ товщиною шару від 10 мм до 30 мм.  
Не застосовувати для вирівнювання і ремонту основ з легкого бетону та основ схильних до 
деформацій. 
Застосовується при виконанні комплексних ремонтів бетонних і залізобетонних конструкцій, 
викликаних тривалою експлуатацією: монолітні каркасні конструкції, підпірні стінки, рампи, пандуси, 
колони, балкони, стяжки, сходові майданчики і марші тощо.  
 

Підготовка 
основи  

 
Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. 
Основа повинна бути сухою і міцною без видимих руйнувань, з однорідним водопоглинанням. 
Перед застосуванням розчинової суміші основу необхідно очистити від речовин, що знижують 
адгезію, такі як жир, масло, оліфа, мастика та інші. 
Слабкі ділянки поверхні основи видалити механічним шляхом. Бетонна поверхня повинна бути 
шорсткою. Для покращення адгезії основу необхідно обробити ґрунтовкою кварцовою адгезійною 
«ПГС-115» ТМ ПОЛІПЛАСТ. 
 

Приготування 
розчину 

 
Суху суміш ПРР-250 змішати з чистою прохолодною водою, згідно пропорції, вказаної в технічних 
даних, до появи однорідної маси без грудок. Перемішування можна проводити міксером або 
дрилем із насадкою на низьких обертах. Після перемішування витримати технологічну паузу 5 хв 
та перемішати ще раз. Розчинову суміш необхідно використати протягом 60 хвилин. 
В період твердіння розчинової суміші, її необхідно оберігати від прямих сонячних променів та від 
опадів. 
Крім вище викладеної інформації про застосування матеріалу, при роботі з ним слід керуватися 
чинними нормативними документами.  
 

Виконання 
робіт  
 

 
При нанесенні розчину на вертикальну чи горизонтальну поверхню товщина шару має бути до 30 
мм. При ремонті горизонтальних поверхонь суміш розподілити та вирівняти за допомогою правила, 
віброрейки, терки. Остаточне вирівнювання і загладжування виконати за допомогою пластикової 
терки або інших інструментів. 
Надлишок розчинової суміші видаляють, інструменти очищають від розчину водою. Шар 
нанесеного розчину необхідно оберігати від швидкого висихання і при необхідності накрити 
плівкою. Затверділий розчин можна видалити тільки механічним шляхом. 
В нормальних кліматичних умовах, до нанесення захисних покриттів можна приступати не раніше, 
ніж через п'ять діб. 

 
Увага! Роботи із сумішшю ПРР-250 слід виконувати при температурі основи від +5°C до +30°C та відносній вологості 
не нижче 60 %. Потрібно захищати свіжовлаштоване покриття під впливу сонячних променів, протягів та від опадів. 
Всі наведені рекомендації ефективні при температурі +20°C та відносній вологості повітря 55±5 %. За інших умов час 
тужавлення розчинової суміші може змінюватися. 
Забороняється змішувати суміш з іншими в'яжучими, заповнювачами та модифікуючими добавками. Суміш ПРР-250 
містить цемент і в момент гідратації відбувається лужна реакція, тому при роботі з нею необхідно захищати очі та 
шкіру. 
 
 
Термін та 
умови 
зберігання 
 

В оригінальній непошкодженій упаковці, на дерев’яних піддонах, в теплих сухих приміщеннях – не 
більше 12 місяців від дати виробництва, зазначеній 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. Невикористану суміш і воду, після промивки тари і інструменту, утилізувати відповідно 
діючих нормативних документів 

 
ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група РМ2 
Висновок ДСЕЕ №05.03.02-04/20144 від 25.03.2014 р. 
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