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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
За възстановяване както на големи бетонни 
площи, така и на малки локализирани 
кърпежни работи. Renderoc S  може да се 
използва също така и в комбинация със 
свързващ мост Nitobond EP при поправаки 
на трафик зони. Renderoc S  e с алкален 
характер и ще предпзва вградената 
стоманена арматура. Продуктът е 
специално разработен за места, където се 
изисква по голяма устойчивост на натиск 
или е необходима по-висока 
износоустойчивост. 
 
ПРЕДИМСТВА 

• висока якост и устойчивост на 
абразия; 

• може да се нанася чрез мокро или 
сухо пръскане, за бързина при големи  
поправки места с повишени 
характеристики; 

• изключително ниската проницаемост 
осигурява максмална защита от 
карбон-диоксид и хлориди; 

• отлична адхезия към бетонни основи; 
• компенсирана свиваемост; 
• опакован и оразмерен, за да се     

избегне дозирането на работната     
площадка.Необходимо е само 
добавяне на чиста вода; 

• не съдържа хлориди.            
 
ОПИСАНИЕ 
Renderoc S  се доставя като готова за 
употреба смес от сухи пудри, които изискват 
само допълнително добавяне на чиста вода 
за получаване на високо консистентен 
материал за поправки с голяма здравина. 
Материалът е полимер модифициран за 
постигане характеристики за лесна  
обработка при минимум необходимост от 
вода. 

 
 
Втвърденият материал показва отлична 
термична съвместимост с бетон и 
отличителни водотблъскаващи свойства. 
Необходимостта от малко количество вода 
е гаранция за бързо набиране на якост и 
дълготрайна издържливост.  
 
Renderoc S  e предназначен за работа върху 
хоризонтални и вертикални повърхности. 
Може да се нанася с дебелина до 10 мм  
при вертикални участъци, а до 100 мм 
дебелина може да се постигне при малки 
джобове и с помоща на кофраж. 
При хоризонтална работа с Renderoc S е 
възможно полагането му в дебелини до 100 
мм. По-дебелите участъци е желателно да 
се нанасят на пластове. Не е желателно 
материалът да се полага с дебелина по-
малка от 5 мм. 
Големи площи с дебелина по-голяма от 10 
мм могат да се постигнат чрез пръскане. 
Консултирайте се с местен представител на 
Fosroc за по нататъшна информация. 
При работа върху хоризонтална повърхност 
обект на трафик, максималната големина на 
всеки от поправяните участъци не трябва да 
надвишава 4 м². 
 
СТАНДАРТИ  
Renderoc S, Nitoprime Zincrich Plus и 
Nitobond AR са одобрени от BBA (British 
Board of Agreement) със сертификат № 
98/3461. 
 
СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Смес за поправка 
 
Полимер-модифицираната смес с 
компенсирана свиваемост за 
възстановяване на бетон е Renderoc S 



представляваща едно-компонентна 
циментова смес от пудри, към които е 
разрешено добавянето само на чиста вода 
на работната площадка. 
Втвърдената смес ще достигне устойчивост 
на натиск 55 N/mm² и устойчивост на 
огъване 10 N / mm² на 28-ми ден. 
Коефициента на хлоридна дифузия няма да 
е по-висок от 11 x 10-10 cm²/ sec (по метода 
Taywood) и 10 мм втвърден материал ще 
подсигури въглерод-диоксидна бариера 
еквивалент на не по-малко от 250 мм бетон 
или 70 метра въздух (по метода на 
Taywood).  
 
СВОЙСТВА  
 
Следните резултати са получени при 
съотношение вода : пудра в съотношение 
0,11 и при t 20˚C 
 

Метод на тестване Резултат 
Устойчивост на натиск 
(BS 1881 Pt 116 - сух, втвърден)           

25 N/mm² за 1 ден 
55 N/mm² за 28 дни 

Устойчивост на огъване                               
(BS 6319 Pt 3: 1983) 10 N/mm² за 28 дни 

Абзорбция на вода ISAT 
(BS 1881 Pt 5: 1970)   

10 минути  0.008 ml/m²/sec 
2 часа < 0.005 ml/m²/sec 

Хлоридна дифузия (Метод 
Taywood) 11x10‾10   cm²/sec 
Въглерод-диоксидна бариера :   
еквивалентна дебелина на бетон 
за 10 мм Renderoc S (Mетод 
Taywood): 

250 мм 

еквивалентна дебелина на въздух 
за 10 мм Renderoc S (Mетод 
Taywood): 

70 метра 

Коефициент на термично 
разширяване:  oт 7 до 12 x 10‾6 /˚C 

Време на втвърдяване (BS5075) :     
Начално :   3 часа, 15 мин 
Окончателно :  4 часа, 30 мин 
Устойчивост на огън                 
(BS 476 Pt 6: 1968), 
(BS 476 Pt 7: 1971) 

Не запалим,     
Клас : 0 

Плътност на мокър материал 
 

прибл. 2300 kg/ m3 
в зависимост от 
използваната 
косистенция 

Устойчивост на химикали 

Ниската 
пропускливост на 
Renderoc S пречи 
на химическа атака 
при агресивна 
околна среда. 
Втвърден е 
устойчив на 
киселинни, газове, 
хлоридни йони,  
кислород и вода. 

 
 
ИНСТУРКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
 
Подготовка 
 
Изрежете или очертайте краищата на  
поправяния участък на дълбочина най-
малко 5 мм за да избегнете зануляване на 
материала и постигнете ръбове под прав 
ъгъл. Издълбайте целия поправян участък 
до постигане на минимум 5 мм дълбочина. 
 
Осигурете чиста повърхност без 
замърсявания. Гладките повърхности 
трябва да се награпавят и да се премахне 
циментовото мляко с помоща на леко 
шлайфане или абразивно бластиране. 
 
Ефективността на подготовка на основата    
(почистването) трябва да се провери и чрез 
pull-out тест. 
 
Напълно открийте всичката ръждясала 
арматура в зоната на поправка, премахнете 
изронения бетон и всякакви следи от ръжда 
или корозия. Стоманата трябва да се 
изчисти до блясък, като обърнете 
специално внимание на обратната страна 
на металните пръчки. Използването на 
абразивно бластиране (пясъкоструйка) 
препоръчително в този случай.  
 
Там където корозията е предизвикана от 
присъствие на хлориди, стоманата трябва 
да се измие с чиста вода под налягане 
веднага след абразивното почистване . 
 
ГРУНДИРАНЕ НА АРМАТУРАТА 
 
Нанесете един цялостен слой Nitoprime 
Zincrich Plus и оставете да изсъхне преди да 



продължите. Ако има някакво съмнение, че 
не е постигнато цялостно /непрекъснато/ 
покритие, нанесете повторно и изчакайте да 
изсъхне. 
 
ГРУНДИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА   
 
Повърхността трябва да се напои обилно с 
чиста вода. Преди нанасянето на грунда, 
всичката остатъчна, непопила вода трябва 
да се отстрани. Нанесете един слой 
Nitobond AR, като го втриете в 
повърхността. При изключително сухи/топли  
метериологични условия се препоръчва 
повторно обливане с вода. Нанасянето на 
Renderoc S може да започне веднага щом 
грундът стане лепкав. Ако Nitobond AR е 
твърде влажен, нанасянето на Renderoc S 
при вертикална повърхност може да е  
затруднено. 
 
При всички повърхности обект на трафик 
или където повърхността е мокра или се 
предполага, че ще е постоянно влажна, 
употребата на адхезионен грунд Nitobond 
EP е наложителна. При такива случаи 
потърсете съвет от местен представител на 
Fosroc за понататъшна информация. 
 
СМЕСВАНЕ 
 
Трябва да сте сигурни, че Renderoc S е 
напълно смесен докрай. От съществено 
значение е употребата на форсиран миксер. 
При малки количесва и единични опаковки е 
приемлово да се смесване съд с подходящи 
размери с помоща на Renderoc 
спираловидно гребло прикрепено към 
специален миксер на бавни обороти 
(400/500 оборота/мин). Свободно падащи 
миксери да не се използват. Смесването 
само на част от опаковката да не се 
допуска. 
 
За нормално полагане, налейте 2.5 до 3.0 л 
питейна вода в миксера и когато машината 
е вече пусната в работен режим добавете 
една пълна торба Renderoc S от 25 кг. 
Смесвайте минимум 3 мин – максимум 5 
мин до получаване на хомогенна смес. 
Важно е винаги пудрата да се прибавя към 
водата. В зависимост от температурата и от 

желаната консистенция може да се добави 
допълнително малко количество вода, като 
цялото количество трябва да е максимум 
3.0 л за 25 кг Renderoc S. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ СМЕСВАНЕ 
 
Както при други еднокомпонентни хоросани, 
Renderoc S показва добри резултати при 
боравене, дори и когато не е смесен 
правилно,но това може да окаже значително 
влияние върху качеството на изпълнението 
и появата на дефекти.Поради това е много 
важно да се спазят точно инструкциите за 
смесване, като се обърне особенно 
внимание на използваното количество вода    
и времето за смесване. 
 
НАНАСЯНЕ  
 
Откритите части от подсилващата арматура 
трябва да са задраво обезпечени за да се 
избегне някакво движение по време на 
нанасянето, тъй като това ще се отрази на 
компактността, градежа и спойката на 
хоросана. 
Нанасяйте смесения Renderoc S ръчно с 
ръкавици или с мистрия.Притискайте 
плътно хоросана към грундираната 
повърхност и около оголената арматура. 
 
Ако се появи провисване на материала по 
време на нанасянето,необходимо е да го 
премахнете от целия засегнат 
участък.Направете второ покритие с 
намалена дебелина и след правилно 
грундиране. 
 
 
 
 
 
 
НАНАСЯНЕ ЧРЕЗ ПРЪСКАНЕ 
 
Renderoc  S може да се нанася и чрез 
техника за сухо или влажно пръскане.За 
повече информация,относно постигането на 
компактност и добра спойка  се обърнете 
към местен представител на Fosroc. 
 
ЗАГЛАЖДАНЕ 



 
Renderoc S следва да се заглади с  
мистрия.Може да се използва и мокра гъба 
за постигане на желаната 
гладкост.Завършената повърхност небива 
да се преoбработва. 
 
РАБОТА ПРИ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ 
 
В условия на ниски температури, до 
5ºС,използването на затоплена вода (до 
30ºС) е  препоръчително за ускоряване на 
стягането.Нормалните предпазни мерки за 
работа в зимни условия с циментови 
продукти,трябва да се 
приложат.Материалът небива да се нанася 
ако температурата на повърхността и/или 
въздуха е 5ºС и пада.При статична 
температура от 5ºС и покачваща се 
нанасянето може да започне. 
 
РАБОТА ПРИ ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ 
 
Ако атмосферните температури са над 
35ºС,материалът трябва да се складира под 
навес и да се използва студена вода за 
смесването му. 
 
ВТВЪРДЯВАНЕ   
 
Renderoc S трябва да се втвърди веднага 
след заглаждането чрез нанасянето на 
непрекъснат филм-втвърдяваща мембрана 
Nitobond AR.Всякакъв друг вид мембрани 
трябва да се премахнат преди нанасянето 
на продуктите Dekguard. 
 
 
 
  
 
 
ПОЧИСТВАНЕ  
 
Renderoc S трябва да се почисти от 
инструментите и оборудването с чиста вода, 
веднага след приключване на 
работата.Втвърденият материал се 
премахва само механично. 
 
ИЗЧИСЛЕНИЕ  
 

Доставка 
Renderoc S                      : 25 kg (торби) 
Nitoprime Zincrich Plus  : 1.9 и 0.8 л (кутии) 
Nitobond HAR                  : 5л (баки) 
Fosroc Solvent 102         : 5 и 25л (кутии) 
Nitobond EP                     : 4.5 kg (опаковка) 
 
Покривност и разход 
Renderoc S              : Ок. 12.0л/25кг (торба) 
                                   (1.2 м²/10мм дебелина) 
Nitoprime Zincrich   : 8 м²/л 
Nitobond HAR          : 3- 4 м²/л 
Nitobond AR             : 6- 8 м²/л 
Nitobond EP             : 10- 11.5 м²/опаковка 
   
Забележка: Реалния разход на Renderoc S 
зависи от използваната консистенция.При 
нанасяне чрез пръскане,разходът намалява. 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
Не смесвайте части от опаковката.  
Продуктът не бива да се излага на течаща 
вода по време на полагането. Работата при 
силен дъжд,може да се отрази на крайната 
гладкост на повърхността. В случай на 
съмнения относно температурата или 
състоянието на повърхностите, 
консултирайте се с представител на Fosroc. 
 
СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ 
 
Съхранявайте в неотворени опаковки на 
хладно и съхо място, в склад на 
закрито.Срокът на годност на рафта е 12 
месеца от датата на производство,ако се 
съхранява в сух склад в оригинални, 
неотворени опаковки. 
 
Ако се съхранява при по-високи 
температури и на влажно, срокът на годност 
може да намалее на по-малко от 6 месеца. 
 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 
 
За повече информация, проверете в 
подходяия Технически Лист за Безопасност 
при работа с продукта. 
 



ОГЪН 
 
Renderoc GP е незапалим. 
 
Nitoprime Zincrich Plus и Fosroc 102 
разтворител са запалими.Съхранявайте 
далеч от източници на запалване. 
Не пушете. 
В случай на пожар – гасете с СО2 или пяна. 
Не използвайте вода. 
 
Точки на запалване 
Nitoprime Zincrich Plus      :  41ºC 
Fosroc 102 – разредител  :   33ºС 
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