
Fir ma CEM COM, wy cho dząc na prze ciw ocze ki -
wa niom swo ich klien tów, ofe ru je kom plek so we
sys te my do na pra wy i ochro ny kon struk cji be to -
no wych ze szcze gól nym uwzględ nie niem ma te-
ria łów na ra żo nych na ko ro zyj ne od dzia ły wa nie
śro do wi ska che micz nie agre syw ne go, zwłaszcza
siar cza no we go.

Od po wied ni do bór ma te ria łów umoż li wia pra wi dło we

funk cjo no wa nie kon struk cji i jest pod sta wo wym ele men tem

w pro jek to wa niu kon struk cji be to no wych oraz ich na pra wie.

Za le ży przede wszyst kim od śro do wi ska, w ja kim da ny ele -

ment kon struk cji bę dzie pra co wać, gdyż be ton na ra żo ny jest

na de struk cyj ne od dzia ły wa nie wód grun to wych, opa dów at -

mos fe rycz nych, dwu tlen ku wę gla (kar bo na ty za cja), szko dli -

wych so li (siar cza nów, chlor ków, azo ta nów, amo nu, ma -

gne zu), ni skiej i/lub wy so kiej tem pe ra tu ry i czyn ni ków me -

cha nicz nych (ście ra nie, ka wi ta cja).

Sys tem na praw czy CEM COM REP (ta be la) to ro dzi -

na mi ne ral nych za praw na praw czych ty pu PCC mo dy fi ko -

wa nych po li me ra mi oraz mi kro krze mion ką, któ re two rzą

kom plet ny sys tem do na pra wy i re no wa cji po wierzch ni be -

to no wych i/lub żel be to wych. Pro duk ty ozna czo ne sym bo -

lem HSR to ma te ria ły na ba zie spe cjal nych ce men tów ni -

sko al ka licz nych o eks tre mal nie wy so kiej od por no ści na siar -

cza ny (fa za klin kie ro wa gli nia nu trój wap nio we go C
3
A = 0),

speł nia ją ce wy ma ga nia kla sy eks po zy cji XA3 okre ślo ne

w nor mie PN -EN 206-1. Za le ca ne są do sto so wa nia m.in.

w oczysz czal niach ście ków, in sta la cjach ka na li za cyj nych,

skła do wi skach od pa dów oraz zbior ni kach z me dia mi o wy -

so kiej agre syw no ści che micz nej. 

Sys te m CEM COM REP umoż li wia na pra wę i re no wa cję

po wierzch ni be to no wych w za kre sie gru bo ści 2 ÷ 80 mm 

w przypadku ele men tów pio no wych oraz do 120 mm 

w przypadku ele men tów po zio mych.

Korzyści ze sto so wa nia ma te ria łów sys te mu 

CEM COM REP:

● uzyskuje się mo dy fi ko wa ną two rzy wa mi sztucz ny mi po -

wło kę mi ne ral ną PCC o pod wyż szo nej ela stycz no ści;

● duża od por ność na od dzia ły wa nie czyn ni ków che micz -

nie agre syw nych, głów nie siar cza nów;

● duża od por ność na in ten syw ne wni ka nie ście ków i wil -

go ci z grun tu;

● zdol ność do za my ka nia i most ko wa nia drob nych za ry -

so wań w kon struk cji be to no wej;

● tworzą po wło kę o bar dzo do brej przy czep no ści do pod -

ło ża be to no we go;

● trwa ła i pa ro prze pusz czal na po wło ka ochron na wią żą -

ca hy drau licz nie.
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CEMCOM 
PRIMER REP

pre pa rat grun tu ją cy w for mie kon cen tra tu pod za pra wy
na praw cze ty pu CEM COM REP

CEMCOM REP 
CBR

drob no ziar ni sta za pra wa PCC mo dy fi ko wa na mi kro -
krze mion ką prze zna czo na do ochro ny sta li zbro je nio -
wej oraz ja ko war stwa sczep na pod czas na praw ma -
te ria ła mi CEM COM REP

CEMCOM REP 
SPACHTEL

za pra wa na praw cza PCC mo dy fi ko wa na mi kro krze -
mion ką do sto so wa nia w przy pad ku kon struk cji be -
to no wych; wy rów ny wa nie i wy gła dza nie po wierzch -
ni w za kre sie gru bo ści 2 ÷ 5 mm

CEMCOM REP 10

za pra wa na praw cza PCC mo dy fi ko wa na mi kro krze -
mion ką do sto so wa nia w przy pad ku kon struk cji 
be to no wych; apli ka cja na powierzch niach pio no -
wych w za kre sie grubości 4 ÷ 15 mm i po zio mych
6 ÷ 20 mm

CEMCOM REP 20

za pra wa na praw cza PCC mo dy fi ko wa na mi kro krze -
mion ką do sto so wa nia w przy pad ku kon struk cji be to -
no wych; apli ka cja na po wierzch niach pio no wych w za -
kre sie grubości 10 ÷ 40 mm i po zio mych 10 ÷ 40 mm

CEMCOM REP 30

za pra wa na praw cza PCC mo dy fi ko wa na mi kro krze -
mion ką do sto so wa nia w przy pad ku  kon struk cji be to -
no wych; apli ka cja na po wierzch niach pio no wych w za -
kre sie grubości 15 ÷ 50 mm i po zio mych 15 ÷ 50 mm

CEMCOM REP 40

za pra wa na praw cza PCC mo dy fi ko wa na mi kro krze -
mion ką do sto so wa nia w przy pad ku kon struk cji be to -
no wych; apli ka cja na po wierzch niach pio no wych w za -
kre sie grubości 20 ÷ 60 mm i po zio mych 20 ÷ 80 mm

CEMCOM REP 80

za pra wa na praw cza PCC mo dy fi ko wa na mi kro krze -
mion ką do sto so wa nia w przy pad ku kon struk cji be to no -
wych; apli ka cja na po wierzch niach pio no wych w za -
kre sie grubości 40 ÷ 80 mm i po zio mych 40 ÷ 120 mm

CEMCOM REP 
FLEX

dwu skład ni ko wa, wy so ko ela stycz na wią żą ca hy dra-
u licz nie za pra wa uszczel nia ją ca most ku ją ca ry sy do
1mm prze zna czo na doochro ny po wierzch ni be to no wych

SEMKURE REP
wod ny pre pa rat do pie lę gna cji i za bez pie cza nia świe -
żych za praw na praw czych


