
PODROČJE UPORABE
•  Antikorozijska zaščita armature v betonu.

•  Kot sprijemni sloj za sanacijske malte.

Tipični primeri uporabe
Mapefer 1K se uporablja kot antikorozijska zaščita 
poškodovane armature pri obnovi betona z Mapegrout 
maltami s kontroliranim krčenjem in/ali z običajnimi 
cementnimi maltami modificiranimi z dodatkom 
sintetičnih smol.
Primeren je za uporabo pri visoki in nizki gradnji.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
Mapefer 1K je enokomponentna malta na osnovi 
cementnega veziva in sintetičnih smol s korozijskimi 
zaviralci v prašni obliki, ki jo nanašate na očiščene 
kovinske armaturne palice in stremena ter jih s tem 
zaščitite pred korozijo.

Zmešan z ustrezno količino vode postane Mapefer 1K 
voljna malta, ki se enostavno nanaša z mazanjem.

Po zaključeni vezavi je odporen na slanico skladno  
z zahtevami standarda SIST EN 15183 in neprepusten 
za vodo in agresivne pline prisotne v zraku.

Antikorozijski učinek Mapefer-ja 1K je zagotovljen skozi:

•  prisotnost korozijskih zaviralcev, ki ščitijo površino 
kovine pred oksidacijo;

•  visoko alkalnost;

•  odlično sprijemljivost z železom.

Mapefer 1K je skladen z zahtevami standarda 
SIST EN 1504-9 (“Proizvodi in sistemi za zaščito in 
popravilo betonskih konstrukcij: definici je, zahteve, 
kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 1. del: 
Splošna načela za uporabo proizvo dov in sistemov”) 
in minimalnimi zahtevami standarda SIST EN 1504-7 
(“Zaščita armature proti koroziji”).

POMEMBNI NASVETI 
•  Mapefer 1 K ne redčite z vodo, ko že prične vezati.

•  Mapefer-ju 1K ne dodajajte cementa ali agregata.

•  Očiščene železne armaturne palice ne puščajte 
predolgo brez zaščite. Nanesite Mapefer 1K takoj  
po čiščenju.

•  Mapefer 1K ne nanašajte pri temperaturi  
pod +5°C.

NAVODILA ZA UPORABO
Priprava železne armature
Če želite, da Mapefer 1K razvije dobre antikorozivne 
lastnosti je predhodno nujno potrebno armaturne 
kovinske palice in stremena osvoboditi od 
poškodovanega in kontaminiranega betona in jih 
temeljito očistiti do zdravega železnega jedra brez 
ostankov od rje, olj in masti.

Za čiščenje armaturnih palic se najbolj priporoča strojni 
postopek peskanja. Armatura mora biti speskana do 
kovinskega sijaja.

V kolikor iz logističnih razlogov to ni možno, uporabite 

Enokomponentna 
antikorozijska zaščita 
kovinske armature  
na osnovi cementnega 
veziva s korozijskimi 
zaviralci
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Mapefer 1KV SKLADU Z 
EVROPSKIM STANDARDOM
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ZAŠČITA ARMATURE

PROTI KOROZIJI

EN 1504-7



TEHNIČNI PODATKI (značilne lastnosti)

PREPOZNAVNE LASTNOSTI IZDELKA

Oblika sestave: prah 

Maks. premer agregata (mm): 0,5 

Vsebnost trdne snovi (EN 480-8)(%): 100 

PODATKI O UPORABI MEŠANICE (pri +20°C – 50% rel. zračni vlagi)

Barva: modra

Mešalno razmerje:  100 delov Mapefer 1K z 20-22 deli vode 
(1,0-1,1 l vode za vsako 5 kg vrečko)

Oblika sestave: tiksotropna pasta

Gostota (kg/m³): 1800

pH mešanice: > 12,5

Temperatura za delo: od +5°C do +35°C

Čas uporabe mešanice: približno 1 ura

Čakanje pred nanosom drugega sloja: približno 2 uri

Čakanje pred nanosom sanacijske malte: 6-24 ur

Minimalna debelina nanosa Mapefer-ja 1K (mm): 2

Mapefer 1K

Mapefer 1K

Odstranjevanje 
poškodovanega betona

Čiščenje armature  
z mokrim peskanjem

Nanašanje  
Mapefer-ja 1K na vidno 
armaturo armirano 
betonskega balkona 

KONČNE LASTNOSTI

Karakteristični rezultati: Metoda 
Preizkušanja

Zahteve v skladu  
SIST EN 1504-7 Lastnosti izdelka

Sprijemna trdnost na beton 
(podlaga tipa MC 0,4; razmerje 
voda/cement = 0,4) po  
EN 1766 (MPa):

SIST EN 1542 niso podane ≥ 2.0

Odpornost na luščenje kovinske 
palice: 
–  relativna obremenitev do pomika 

0,1 mm:

SIST EN 15184
Obremenitev je enaka najmanj  
80% obremenitve neobdelane 

armature
presega zahteve

Odpornost na korozijo:
–  10 ciklusov kondezacije v vodi:
–  10 ciklusov v žveplovi kislini po  

EN ISO 6988:
–  5 dni v slanici po EN 60068-2-11:

SIST EN 15183

Po izpostavljenosti seriji ciklov 
mora biti armaturna palica brez 

sledov korozije. Maksimalna 
globina penetracije rje na koncih 

jeklene pločevine ne sme biti  
večja od < 1 mm.

presega zahteve



PORABA
100 g/m armaturne kovinske palice premera 
8 mm in 200 g/m armaturne kovinske palce 
premera 16 mm (pri debelini nanosa 2 mm).

PAKIRANJE
Mapefer 1K dobavljamo v kartonasti škatli,  
v kateri so 4 vrečke po 5 kg.

SKLADIŠČENJE
Mapefer 1K hranite do 12 mesecev v suhem 
prostoru pri temperaturi nad +5°C.
Izdelek je skladen z zahtevami Aneksa XVII 
Odredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH),  
točka 47.

VARNOSTNA NAVODILA ZA 
PRIPRAVO IN UPORABO NA 
GRADBIŠČU
Ker Mapefer 1K vsebuje cement, lahko 
pride v stiku s potom ali drugimi telesnimi 
tekočinami do alkalne reakcije, ki pri 
občutljivih posameznikih lahko povzroči 
draženje in alergije. Zato pri njegovi pripravi in 
vgradnji uporabite zaščitne rokavice in očala. 
Za celovite in podrobnejše informacije o 
načinu pravilne in varne priprave in uporabe 
izdelka, prosimo poglejte zadnjo verzijo 
Varnostnega lista izdelka.

IZDELEK ZA POKLICNE IZVAJALCE.

OPOZORILO
Kljub temu, da zgoraj navedeni podatki in 
navodila ustrezajo našim najboljšim izkušnjam, 
so samo indikativnega pomena in morajo biti 
potrjeni v praksi. Zato pred uporabo izdelka 
preverite, če je primeren za predvideno 
uporabo in prevzemite vsako odgovornost,  
ki lahko izhaja iz uporabe.

Prosimo obrnite se na zadnji objavljen 
tehnični list, na voljo na spletni strani 
www.mapei.com

za pripravo armature vsaj grobe žične ščetke. 
Rja mora biti odstranjena v celoti.

V kolikor je potrebno dodati novo armaturo, 
naj se le-ta pripravi na isti način.

Priprava mešanice
V čisto posodo vlijte 1,0-1,1 litra čiste vode 
in ji med počasnim mešanjem dodajajte 5 kg 
Mapefer 1K.

Mešajte z električnim mešalom nekaj minut, 
da dobite homogeno malto brez grudic. Tako 
pripravljena mešanica je uporabna 1 uro.

Nanašanje 
Mapefer 1K nanašajte v dveh slojih s 
čopičem. 
Drugega nanesite po približno 2 urah, nikoli 
pa ne kasneje, kot v 24 urah.

Končna debelina obeh slojev mora biti vsaj  
2 mm.
Priporočamo, da popolnoma prekrijete 
površino armature; sam nanos s čopičem ne 
povzroča težav, saj je Mapefer 1K enostaven 
za nanašanje.
Pri nanosu bo delno premazan tudi beton 
okoli armature, kar pa ne bo povzročalo 
nobenih težav, kajti Mapefer 1K zagotavlja 
zelo dobro sprijemljivost tudi z vsemi 
maltami. 
Sanacijsko malto (npr. iz linije Mapegrout) 
nanesite po približno 6 urah po nanosu 
Mapefer-ja 1K pri temperaturi +20ºC.

PREVIDNOST PRI UPORABI
Pri temperaturah med +5°C in +35°C 
previdnostni ukrepi načeloma niso potrebni.  
V primeru višjih temperatur material 
skladiščite v hladnem prostoru in ga 
zmešanega ne izpostavljajte soncu, ker se mu 
v tem primeru čas uporabe skrajša.

Čiščenje
Še svež Mapefer 1K s čopičev in orodja za 
pripravo takoj po opravljenem delu operite 
z vodo. Zvezan material lahko odstranite le 
mehansko.

Nanesen Mapefer 1K 
na vidno armaturo 
armirano betonskega 
čela balkona

Reference o izdelku so na 
razpolago na podlagi vaših  
zahtev in na spletni strani  

www.mapei.si - www.mapei.com 

Izvedba zaščitnega alkalnega premaza kovinske armature po odstranitvi poškodovanega zaščitnega 
sloja betona in popolne odstranitve rje s peskanjem ali mehanskim postopkom, v dveh nanosih 
dvokomponentne antikorozijske malte (kot npr. MAPEI Mapefer 1K) z dvigom pH vrednosti nad višjo od 
12 s čopičem v debelini, ki zagotavlja zaščito armature. Izdelek izpolnjuje minimalne zahteve standarda 
SIST EN 1504-7.

Izdelek ima naslednje prepoznavne lastnosti:
Mešalno razmerje: komponenta A : komponenta B = 3 : 1
Gostota (kg/m³): 1800
pH mešanice: > 12,5
Temperatura za delo: od +5°C do +35°C
Čas uporabe: približno 1 ura (pri +20°C)
Čakanje za nanos sanacijske malte: od 6 do 24 ur  (pri +20°C)
Sprijemne trdnosti na podlago (EN 1542) (MPa): > = 2,0
Odpornost na odluščenje kovinske palice nastrižne  
adhezijske (izvlečne) napetosti (EN 15184): presega zahteve
Odpornost na korozijo (EN 15183): presega zahteve
Poraba (g/m): –  100 za armaturo premera 8 mm in 200 za 

armaturo premera 16 mm (za nanos v debelini 
2 mm)

POPIS DEL
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