
 

 

KARTA MATERIAŁOWA 
MIX 1 

Zaprawa naprawcza typu PCC z inhibitorem korozji  
 

OPIS PRODUKTU 

MIX 1 stanowi suchą mieszaninę cementu portlandzkiego, kruszywa o uziarnieniu do 2,0mm, włókien 
syntetycznych, krzemionki koloidalnej, inhibitora korozji oraz dodatków. Mieszanka modyfikowana polimerami. 
Przeznaczona do nakładania ręcznego oraz torkretowania metodą „na mokro”.  

PRZEZNACZENIE 
Zaprawa stosowana w systemach ochrony powierzchniowej i napraw obiektów inżynierii komunikacyjnej 
(betonowych, żelbetowych lub sprężonych), budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich, obiektach 
przemysłowych i komunalnych. Stosowana w warstwach o zróżnicowanej grubości, warstwa minimalna przy 
jednokrotnej aplikacji 6mm, maksymalna w pozycji poziomej do 5cm, w pozycji pionowej 3cm. 

Zaprawa może być stosowana : 

• jako odbudowa betonu:  Zasada 3, Metoda 3.1, Norma PN-EN 1504-9 
• w celu zwiększenia odporności betonu na oddziaływania fizyczne i/lub mechaniczne: Zasada 5, Metoda 

5.3, Norma PN-EN 1504-9 
• w celu utrzymania lub przywrócenia stanu pasywnego stali zbrojeniowej: Zasada 7, Metoda 7.1, 7.2, 

Norma PN-EN 1504-9 
• w warunkach zagrożeń korozyjnych XC-2, XC-4, XD-1÷XD-2, XS-1÷XS-3, XF-1÷XF-3 określonych w 

Normie PN-EN 206-2014  

 

WŁAŚCIWOŚCI 

Zaprawa kompatybilna z systemami ochrony powłokowej: 

• bez zdolności przenoszenia rys 
• ograniczonej zdolności przenoszenia rys 
• podwyższonej zdolności przenoszenia rys 

oraz impregnatami hydrofobizującymi (w tym barwnymi ) i uszczelniającymi produkowanymi przez Premix Sp. z 
o.o. 

MIX 1 tworzy system z materiałem przeznaczonym do ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej o nazwie 
PremKor i materiałem do zamykania ubytków i wyrównywania (szpachlowania) powierzchni o nazwie MIX 2. 

Materiał: 

• łatwy w nakładaniu ręcznym i torkretowaniu 
• dobrej przyczepność do betonu i większości materiałów budowlanych 
• możliwości nakładania w warstwach o różnej grubości  



 

 

• wysokiej wytrzymałości, mrozoodporności 
• odporny na pękanie,  
• minimalnym skurczu, 
• odporności na działanie soli i substancji odladzających 
• ekonomiczny w aplikacji w tym o minimalnym odbiciu przy torkretowaniu 

BADANIA I NORMY 
Aprobata IBDiM nr AT/2010-03-0784/4 
Atest PZH BK/B/0319/01/2018 
Materiał objęty systemem oceny zgodności 2+ 
Karta Charakterystyki - dostępna u producenta na żądanie. 
 

DANE PRODUKTU 
 
OPAKOWANIE:     25 kg 

POSTAĆ/BARWA:     sucha mieszanina / szary proszek 

UZIARNIENIE:    0-2,0 mm 
WYDAJNOŚĆ:    0,012 m3/25kg 
DOZOWANIE WODY ZAROBOWEJ:  2,5-3,0 l/25kg 
SKŁADOWANIE:    czas przechowywania w oryginalnych, zamkniętych workach,  

w suchym i chłodnym pomieszczeniu wynosi 6 miesięcy. 
 

DANE TECHNICZNE 
 
BAZA CHEMICZNA:   cement portlandzki, inhibitor korozji, polimery, dodatki  
GĘSTOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA, PN-EN 12190: 2,0-2,20 g/cm3  
GRUBOŚĆ WARSTWY:   minimalna 6,0mm 
     pozycja pozioma 5,0cm 
     pozycja pionowa 3,0cm 
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE, PN-EN 12190: 
- po 7 dniach dojrzewania:  ≥ 30,0 MPa   
- po 28 dniach dojrzewania:  ≥ 45,0 MPa 
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE, PN-EN 1015-11 LUB PN-EN 196-1: 
- po 7 dniach dojrzewania:  ≥ 7,0 MPa 
- po 28 dniach dojrzewania:  ≥ 9,0 MPa 
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODRYWANIE OD PODŁOŻA METODĄ 
 „PULL-OFF” PO 28 DNIACH, PN-EN 1542: 
- wartość średnia:   ≥ 2,0 MPa 
- wartość pojedynczego wyniku:  ≥ 1,5 MPa 
MROZOODPORNOŚĆ PO 200 CYKLACH ZAMRAŻANIA I ODMRAŻANIA  
W WODZIE W TEMPERATURZE -18°C (±2°C)/+18°C (±2°C), 
PROCEDURA IBDiM PB/TM/-1/12: 
- ubytek masy:    < 5 % 
- wytrzymałość na zginanie:     ≤ 20 % 
- wytrzymałość na ściskanie:     ≤ 20 % 
- wytrzymałość na odrywanie „pull-off:”    ≥ 1,5 MPa 
ABSORPCJA KAPILARNA, PN-EN 13057:    ≤ 0,5 kg/m2∙h0,5 



 

 

SKURCZ PO 56 DNIACH TWARDNIENIA, PN-B-04500, PN-EN 12617-4: ≤ 1,2 ‰ 
WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, PN-EN 1770:  < 15∙10-6 K-1 
MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI, PN-EN 13412:    25-40 GPa 
WYDŁUŻENIE PO 90 DNIACH, PN-EN 12617-4:   ≤ 0,3 ‰  
MROZOODPORNOŚĆ BADANA W 2% ROZTWORZE SOLI (NaCl), 
PROCEDURA IBDiM SO-3: 
- ubytek masy:       ≤ 5,0 % 
- wytrzymałość na zginanie:     ≥ 5,0 MPa 
- wytrzymałość na ściskanie:     ≥ 32 MPa  
SKURCZ PO 90 DNIACH TWARDNIENIA, PN-B-04500, PN-EN 12617-4: ≤ 1,2 ‰ 

 
SZCZEGÓŁY APLIKACJI 
 
ZUŻYCIE  
0,012m3/25kg, wartość przybliżona,  może być zmienna w zależności od stanu podłoża i strat podczas 
nanoszenia zaprawy, woda zarobowa 2,5 - 3,0 l/25kg  
 
JAKOŚĆ PODŁOŻA  
wytrzymałość podłoża na odrywanie minimum 1,5 MPa, podłoże matowo-wilgotne, wolne od zastoin wody, 
wolne od zanieczyszczeń typu oleje, smary, tłuszcze, stare powłoki, pozostałości środków antyadhezyjnych, 
luźnych kawałków betonu i mleczka cementowego 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  
wszystkie luźne fragmenty podłoża, zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne, mleczko cementowe, które 
mogą mieć negatywny wpływ na połączenie zaprawy z podłożem, należy usunąć stosując hydromonitoring 
wodą, hydromonitoring z piaskiem lub piaskowanie. W pracach naprawczych odkryte pręty zbrojeniowe należy 
oczyścić do stopnia czystości Sa2½ przy pomocy metod strumieniowo ściernych lub wodą pod dużym 
ciśnieniem. Szczególnie dokładnie winny być oczyszczone strefy kontaktu odsłoniętych prętów zbrojeniowych z 
betonem. Oczyszczone pręty zbrojeniowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie materiałem PremKor, który 
stanowi równocześnie warstwę sczepną. Powierzchnię oczyszczoną, przed nakładaniem zaprawy należy 
nasączać wodą dla uzyskania podłoża matowo-wilgotnego. Czas nasączania zależy jest od warunków 
zewnętrznych ( 4-8h ). 
 
TEMPERATURA OTOCZENIA 
minimum 0°C, maksimum +30°C 
materiału nie wolno stosować przy silnej ekspozycji na światło słoneczne 
 
WILGOTNOŚĆ PODŁOŻA  
podłoże matowo-wilgotne, bez zastoin wody 
 
WILGOTONŚĆ WZGLĘDNA POWIETRZA  
minimum 20% 
maksimum 80%  
 
 
 
 
 
 



 

 

INSTRUKCJA APLIKACJI 
 
MIESZANIE / SPRZĘT  
mieszadło wolnoobrotowe elektryczne (300-400 obr/min) z śrubową końcówką mieszającą. Należy mieszać 
materiał dozując określoną ilość wody zachowując proporcję 10:1. Mieszać około 3 minuty aż do uzyskania 
jednorodnej konsystencji bez grudek i smug. Otrzymaną zaprawę pozostawić na 3-5 minut i następnie ponownie 
przemieszać. Czas przydatności zaprawy do aplikacji po dwukrotnym mieszaniu 40-50 minut w zależności od 
temperatury otoczenia. Jako wodę zarobową wolno stosować wyłącznie wodę używaną do celów komunalnych. 
 
SPOSOBY APLIKACJI  
na przygotowane podłoże matowo-wilgotne nakładać zaprawę ręcznie lub sprzętem do torkretowania „na 
mokro”. Zaprawa MIX 1 nie wymaga warstwy sczepnej. Po nałożeniu zaprawy powierzchnię wygładzić lecz nie 
zacierać. Po nałożeniu materiału zaleca się zabezpieczenie przed gwałtownym odparowaniem wody, stosując 
delikatne spryskiwanie wodą przez 3-4 godziny zależnie od temperatury otoczenia. 
 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 
Należy zapewnić odpowiednią wentylację na stanowisku pracy – dotyczy prac prowadzonych wewnątrz 
obiektów. W czasie pracy należy unikać zanieczyszczenia oczu i skóry (nosić okulary i rękawice ochronne). 
Zapobiegać pyleniu preparatu, stosować maseczki ochronne. Po zakończonej pracy ręce należy umyć w wodzie z 
mydłem.  
Stałe odpady i stwardniały produkt można traktować jak gruz budowlany.  
 

UWAGI PRAWNE 
 
Wszelkie informacje dotyczące materiału MIX 1 i zalecenia dotyczące jego stosowania podane są w dobrej wierze 
Producenta, jego aktualnego stanu wiedzy oraz doświadczenia i odnoszą się do materiału składowanego i 
używanego zgodnie z jego zaleceniami. Wszelkie podane informacje techniczne dotyczące materiału MIX 1  
bazują na próbach,  testach laboratoryjnych  oraz wynikach kontrolnych prób polowych i wynikach uzyskiwanych  
w ramach systemu Zakładowej Kontroli Jakości. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne z 
podanymi wyżej w związku z okolicznościami, na które Producent nie ma wpływu. 
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