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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС  
Сульфатостійка дрібнозерниста суміш 
для структурного ремонту   ПРР-251 

 
 

 

 

Властивості: 
 Високоміцна (не менш 45 МПа) 
 Швидкодіюча (до 3 годин) 
 Відмінна адгезія до бетону ( не менш 2,0 МПа) 
 Армована мікроволокнами 
 Тріщиностійка 
 Стійка до мастил та хімікатів 
 Сульфатостійка  
 Морозостійка 
 Гідрофобна та паропроникна  
 Стійка до впливу солі 
 Зручна і проста в застосуванні 

 
Фасування: 25 кг  

 
 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
 
Склад  суміш високоміцних цементів з мінеральними заповнювачами, 

модифікаторами та армуючими волокнами 
Зовнішній вигляд однорідна сипуча суміш сірого кольору без сторонніх домішок 
Пропорція змішування 4,5-5,0 л води на 25 кг сухої суміші 
Крупність заповнювача не більше 2,5 мм 
Адгезія не менше 2,0 МПа 
Час придатності розчиненої суміші не менш 30 хвилин 
Морозостійкість  не менш 75 циклів 
Усадка  не більш 1,2 мм/м 
Кордон міцності на розтягненні при вигині (через 28 
діб) 

не менш 5,0 МПа 

Міцність на стиск (через 28 діб) 
 

не менш 35 МПа 

Витрати суміші  близько 2,0  кг/м² на 1 мм товщини шару  
 
Увага!  
Виробник гарантує відповідність суміші ПРР–251 вказаним технічним характеристикам при виконанні вимог 
транспортування, зберігання, виготовлення та нанесення, які наведені в цьому описі. Виробник не несе відповідальності 
за невірне використання матеріалів, а також за використання в інших цілях та умовах, непередбачених даним описом. З 
моменту появи данного технічного опису всі попередні стають не дійсними. 
Виробник не несе відповідальності за невірне використання суміші або використання її в цілях та умовах не 
передбачених даною інструкцією. 
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ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 

 

Застосування 

Суміш ПРР–251 призначена для ремонту та відновлення бетонних та залізобетонних основ, в тому 
числі об’єктів транспортного будівництва, що піддаються впливу навантажень  РСС І, РСС II та 
РСС III. Ефективна при ремонті сколів, пустот, раковин, нерівностей та інших дефектів на 
поверхнях залізобетонних та бетонних основ товщиною шару до 30 мм, де є вплив солей 
сульфатів. Не використовувати для вирівнювання та ремонту основ з легкого бетону та основ 
схильних до значних механічних впливів. ПРР–251 є складовим елементом системи відновлення й 
захисту бетону. Використовується при виконанні комплексних ремонтів бетонних та залізобетонних 
конструкцій, викликаних довготривалою експлуатацією або руйнуваннями під впливом механічних 
навантажень та корозійних процесів – монолітні каркасні конструкції, підпірні стіни, резервуари ( в 
тому числі для стічних вод) 

Приготування 
розчину 
 

4,5-5,0 л води на 25 кг сухої суміші 

Підготовка 
основи  
 

Підготовка основи здійснюється згідно СНіП 3.04.01-87 і ДБН В.2.6 -22.2001. Основа повинна бути 
сухою та міцною без видимих руйнувань. Міцність основи повинна бути не менш 20 МПа. Бетонна 
поверхня повинна бути шорсткою та пористою. Перед застосуванням розчиновой суміші основу 
необхідно очистити від речовин перешкоджаючих адгезії таких як жир, мастило, олива, мастика та 
інші речовини, що зменшують зчеплення з основою. Відшаровані та неміцні ділянки поверхні 
основи видалити механічним шляхом. Бетонну основу треба зволожити чистою водою, уникаючи 
появи вологих плям, після чого на трохи вологу поверхню слід нанести адгезійний шар ПРР–217. 
Розчинену суміш ПРР–251 наносять на трохи вологий адгезійний шар, але не раніше ніж за 30-60 
хвилин. У випадку перевищення вказаного часу, необхідно знову нанести адгезійний шар, 
попередньо переконавшись, що раніше нанесений шар повністю висох. У випадку нанесення ПРР–
251 на шар ремонтного розчину ПРР–222 поверхню треба достатньо зволожити. 

Виконання 
робіт  
 

Суху суміш залити чистой водою (температура води від +15°C до +20°C) з розрахунку 4,5 -5,0 л 
води на 25 кг сухої суміші й інтенсивно перемішати з допомогою низькооборотного дриля до 
отримання однорідної маси без грудочок. Потім зачекати 5 хвилини й ще раз перемішати 
розчинену суміш. Виготовлену розчинову суміш необхідно використати протягом 60 хвилин.  
Розчинову суміш за допомогою металевого шпателя нанести на вологу основу й рівномірно 
розподілити по всьому об'єму відновлювальної ділянки конструкції.  
Вирівнювання покладеної розчиновой суміші ПРР–251 металевим шпателем можна виконувати 
протягом 60 хвилин, а на великих площах – з використанням віброрейки. Крім того розчинну суміш 
ПРР–251 можна наносити засобом торкретування. При нанесенні розчину на вертикальну 
поверхню за один прийом можна нанести шар товщиною до 35 мм. У разі нанесення розчину при 
ремонті у декілька шарів або нанесенні розчинової суміші ПРР–251 інтервал не повинен 
перевищувати 3 годин між нанесенням шарів. Залишок розчиновой суміші з поверхні та 
інструментів очищують водою. Затверділий розчин можна видалити лише механічним шляхом. При 
нормальних кліматичних умовах поверхню можна шпаклювати за три доби, а до нанесення 
допоміжних захисних покриттів можна приступати не раніше ніж за п’ять діб.     

 
Увага!  Суміш містить армуючи мікроволокна, тому добитися рівномірного розподілення волокон в розчиновій суміші 
при змішуванні великої кількості можливо лише з допомогою низько оборотного електродриля з насадкою.  ПРР–251 
містить мікроволокна, тому не підлягає шліфуванню. Роботи слід виконувати при температурі основи від +5°C до 
+30°C й відносній вологості не нижче 80 %. Уникайте занадто швидкого висихання розчину під впливом сонячних 
променів та протягів, а також необхідно охороняти щойно положенні шари від дощу до повного висихання. Всі 
вищевикладені рекомендації ефективні при температурі +20°C, та відносній вологості повітря 60%. В інших умовах 
час схоплювання і твердіння розчиновой суміші може змінюватися. Забороняється змішувати з іншими в'яжучими, 
сполучними та модифікуючими добавками. Суміш ПРР–251 містить цемент та в момент гідратації відбувається 
лужна реакція, тому при роботі необхідно берегти очі та шкіру. 
 
Термін та 
умови 
зберігання  
 

 
В сухих умовах, при відносній вологості не більше 55+_5% і температурі від +1 до +30 °С, на 
піддонах, в оригінальній непошкодженій упаковці - не більше 12 місяців від дати виробництва.  
 
 

 
Правила 
безпеки  
 

 
У процесі приготування і при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил 
техніки безпеки, промсанітарії і санітарних норм при роботі з будівельними матеріалам. Захищати 
очі і шкіру. У випадку попадання суміші в очі промити їх великою кількістю води і звернутися по 
допомогу до лікаря. Невикористану суміш і воду, після промивки тари і інструменту, утилізувати 
відповідно ДСанПіН 2.2.7.029-99, СанПін 4360-88.  
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