
ETS EUROPE – ECO REPAIR

ECO REPAIR er vores innovative, klima- og allergivenlige reparationsprodukt. 
ECO REPAIR  er en skrumpe-fri, højt bindene og fast siddende mortar / 
spartelmasse, som bruges til at udfylde revner og hulrum i underlag før 
belægninger. Det er hurtigt hærdende, med hurtig og høj styrke. 

FARVE Den originale farve for produktet er lysegrå 
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FORDELE & EGENSKABER 
ECO REPAIR Miljøvenligt, lavt Co2 aftryk.  

ECO REPAIR VOC- og APEO –frit 

ECO REPAIR 100% mineral

ECO REPAIR vanddampgennemtrængeligt – difussionsåbent

ECO REPAIR lavt i kromat ifølge TRGS 613

ECO REPAIR hurtigt hærdende og friktions frit 

ECO REPAIR resistent overfor meget høj mekanisk stress 

ECO REPAIR vandtæt op til 1.5 bar 

ECO REPAIR fyldbart tidligt, høj endelig styrke 

ECO REPAIR god flydbarhed og nem på førelse

ECO REPAIR muligt at benytte maskiner til bearbejdelse af produktet
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ANVENDELSES OMRÅDER

ECO REPAIR Kan bruges til både indendørs og udendørs brug og til 
reparationer på minerale overflader i tørre, fugtige og tilpassede omgivelser. 
Man bruger ECO REPAIR til at udfylde revner og fordybninger i underlag, før 
næste belægning. 

ECO REPAIR kan bruges som underfyld og enkapsulering af bolte, fundament 
for maskineri, kran skinner, søjler og andre stål konstruktioner. Kan også 
anvendes til fylde af konstruktionsbolte mellem præfabrikerede plader, kælder 
og lofts tegl.

Dato 12 / 07 / 18 

Revision 23 / 03 / 2020 

Side 3

KUNDE – THE NEST  



TEKNISKINFORMATION 
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Den anførte information ovenfor er baseret på vores erfaring.

Tidlig styrke
klasse klasse ≥ 10 N/mm² BlandingsMIX

Max. 4.0 - 4.5L vand pr. 25kg 
pulver

Trykstyrke Bøjningsstyrke

1 dag ≥ 15 N/mm² 1 dag ≥ 4.5 N/mm²

7 dage ≥ 30 N/mm² 7 dage ≥ 8.5 N/mm²

28 dage ≥ 40 N/mm² 28 dage ≥ 11 N/mm²

Behandlings temperatur Min. +5° C, max. +35° C Behandlingstid Ca. 15 minutter

Fiber 0 - 2 mm Forbrug / mængde Ca. 2.0 kg pr. liter hul

Belastningsevne Efter 30 min Tæthed

Massefylde tør Ca. 1.3kg / dm3

Frisk mortar fylde Ca. 2.0kg / dm3



FORBEREDELSE AF PRODUKTET 

Vær sikker på at diverse hulrum er rene fra støv, cement, gips, masse eller 
klingende støv. Kanterne bør være frie af olie og andet fedt.

Anvend ECO PRIMER først, hvis overflader samt kanter er absorberende. Der 
refereres til det tekniske data ark vedrørende ECO PRIMER for yderligere 
information.
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ANVENDELSE AF PRODUKT

ECO REPAIR  Bland materialet ved hjælp af en blandingsmaskine. Fyld først 
den nødvendige mængde vand (4.0-4.5L pr. 25 kg pulver) i 
blandingsbeholderen. Derefter tilføj pulver materialet samtidigt med at du 
omrører. Vi foreslår brug af en mørtelblander med U-form med omkring 20cm 
i bredde. Materialet skal intensivt blandes i 2 minutter. Fjern klæbende 
pulverrester fra blande beholderen og maskinen. 

ECO REPAIR bland igen, indtil der dannes en ensartet, klumpfri mørtel. Efter 
blanding hældes ECO REPAIR i forberedte hulrum eller brister uden 
afbrydelser og spredes jævnt. Kanterne på den friske mørtel kan behandles 
med en fugtig svamp efter afslutningen af behandlingstiden for at sikre 
ensartede overgange til det omkringliggende materiale. Eventuelt brugt
forskallings formarbejde skal være lufttæt og ikke-absorberende.

ECO REPAIR de friske overflader kan blive re-coated igen efter 30-60 minutter 
(ved 20 ° C). Afhængig af omgivelsestemperatur og relativ fugtighed kan den 
specificerede ventetid variere. På meget absorberende underlag påføres ECO 
PRIMER. Overhold tørretider. Se de tekniske data ark af ECO PRIMER for 
mere information.

For dybere brud kan ECO REPAIR blandes med groft kvartssand. 12,5 kg ECO 
REPAIR blandes med 2,5 - 2,75 liter vand. Materialet blandes ifølge den 
beskrevne blandingsprocedure. Efter opløsning af alle pulverpartikler blandes 
12,5 kg kvartssand (kornstørrelse: 1 - 4 mm) under omrøring. i alt er 
blandetiden ca. 2 minutter.

ECO REPAIR tryklukket sprække reparation (Sprække bredde: minimum 3 
mm)
Til påfyldning af revner med en revnebredde på mindst 3 mm blandes ECO 
REPAIR med 5,5 L vand pr. 25 kg pulver materiale. Materialet blandes ifølge 
den beskrevne blandingsprocedure. Til store områder anbefaler vi brug af duo-
mix 2000 af m-tec.
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OPBEVARING & VÆRKTØJER 
VÆRKTØJER OG RENGØRING Blandeapparat (mixer eller pumpe), murske, 
spatel. Alt udstyr skal vaskes rent og tørres før og efter påføring.

EMBALLAGE 25 kg Papir poser

OPBEVARING 12 måneder i original emballage og i et tørt og kontrolleret 
tempereret miljø (ikke under 0 ° C, anbefales 10 - 25 ° C). Forsegl åbnede 
beholdere med det samme og brug inden for meget kort tid.
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SIKKERHED 

ETS EUROPE har sikkerheds data, som kan bestilles på hjemmesiden 
https://www.ecosilicatesystems.com for yderligere information om sikkerhed 
under transport, opbevaring, håndtering og bortskaffelse.

Følg instruktionerne på emballagen. Indholdet af dette tekniske datablad, svarer til 
den seneste udvikling og vores applikation erfaring. Al information er baseret på 
ideelle forhold og gælder derfor ikke til ethvert anvendelsesformål. På grund af 
forskellige materialer, underlag og forskellige aktuelle forhold på stedet gives der 
ingen garanti for kundens anvendelse. Især påtager vi os intet ansvar baseret på 
disse oplysninger eller verbale udsagn. Den eneste undtagelse er, når vi kan 
bebrejdes sagen fortsæt eller grov uagtsomhed. I så fald skal kunden bevise, at 
han har overført alle nødvendige oplysninger fuldkommen og rettidigt til en korrekt 
og lovende evaluering foretaget af ETS EUROPE. 

ETS EUROPE kunden skal teste produktets egnethed til den tilsigtede anvendelse 
og formål. Vi forbeholder os ret til at ændre produktspecifikationerne på grund af 
den igangværende udvikling. Bortset fra at vores generelle vilkår og betingelser er 
gyldige. Dette datablad erstatter alle tidligere tekniske data om dette produkt. Det 
tekniske datablad kan rekvireres på https://www.ecosilicatesystems.com

ECO REPAIR undgå indånding af støv, når emballagen åbnes. Beskyt hud og øjne 
under blandingsprocessen. Se sikkerhedsdatabladet (MSDS), som kan bestilles på 
https://www.ecosilicatesystems.com for yderligere information om sikkerhed 
under transport, opbevaring, håndtering og bortskaffelse. Følg instruktionerne på 
emballagen. Applikationen skal beskyttes mod tørring for hurtigt (på grund af træk 
ellers intens varme fra solen) i mindst 24 timer. Nogle mindre farveforskelle er 
uundgåelige på grund af forskellige produktions batcher. Dette bør overvejes når 
du udfører arbejdet. Det er nødvendigt at arbejde på udpegede sektioner med 
samme batch (se etiket), hvis en ensartet farve ønskes. På grund af forskellig 
vandtilsætning under påføring eller skiftende arbejdsteknikker kan der forekomme 
lyse farvetoner i belægningsoverfladen. Vær opmærksom at denne belægning er 
et mineralprodukt. Produktfarver er ikke fuld ud i overensstemmelse med RAL-
map, og de skal derfor kun vurderes som klassificeringer. Dato 12 / 07 / 18 
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ETS EUROPE 
ECO SILICATE SYSTEMS 

For yderligere information, kontakt venligst vores danske afdeling:

fm@ets-europe.be
jv@ets-europe.be

Head office
ETS Europe Herentaalsebaan 406 D1 2160 Wommelgem Belgium

T: +32 (0) 3 227 28 58 F: +32 (0) 3 475 16 66 
E-mail: info@ets-europe.be www.ets-europe.be
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