
RYCHLETVRDNOUCÍ CEMENTOVÁ MALTA TŘÍDY R4 
NA OPRAVY A VYHLAZOVÁNÍ 

BETONOVÝCH POVRCHŮ

Planitop
Rasa & Ripara R4

výrobek na 
vyhlazení a opravu 
betonových 
povrchů 

Pouze
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Planitop Rasa & Ripara R4

Rychletvrdnoucí vlákny vyztužená cementová malta třídy R4 
se statickou funkcí, pro opravy a vyhlazování betonových 
povrchů, aplikace v tloušť kách od 3 mm do 40 mm v jednom 
pracovním kroku.
• Dobré zachování zpracovatelnosti a rychlé vytvrzení.
• Vysoce tixotropní pro snadnou aplikaci na svislé povrchy 

a nad hlavou, žádný odpad materiálu.
• Lepší skladování díky balení ve speciálních vakuovaných 

polyethylenových pytlích.

Technické vlastnosti
• Velmi nízké emise organických těkavých látek (VOC) EMICODE 

EC1 R Plus.
• Vysoce všestranný, přidáním  Mapetard ES se prodlouží již tak 

výborná zpracovatelnost o dalších 15-20 minut.
• Výborná přídržnost (≥ 2 MPa), k starému předem navlhčenému 

betonu i k ocelové výztuži, především pokud je ošetřená přípravkem  
Mapeferem nebo Mapeferem 1K antikorozní velmi tekutou maltou 
obnovující alkalické prostředí, certifkovanou dle EN  1504-7“Ochrana 
výtzuže proti korozi”.

Vyhlazení povrchu Planitop Rasa 
& Ripara R4 filcovým hladítkem

Nanášení Planitop Rasa & 
Ripara R4 zednickou lžící

Aplikace Planitop Rasa 
& Ripara R4 stěrkou

Vyhlazování povrchu Planitop 
Rasa & Ripara R4

• Vysoká objemová stabilita, a proto malé riziko vzniku trhlin 
v plastické fázi a po vytvrzení.

• Výborná kluznost a plasticita, a proto snadné nanášení hladkou    
stěrkou.

• Snadné dokončení povrchu houbovým hladítkem cca 30 minut      
po aplikaci výrobku a po 45-50 minutách v případě použití přísady 
Mapetard ES (při +20°C).

• Tepelná slučitelnost s mrazovými cykly měřená jako soudržnost dle  
EN 1542.

• Nízká propustnost pro vodu.
• Planitop Rasa & Ripara R4 splňuje minimální požadavky EN 1504-3 

(“Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce”) ”) pro malty třídy 
R4 se statickou funkcí a požadavky EN 1504-2 nátěr (C) dle zásad MC 
a IR (“Systémy ochrany povrchu betonu”).

• Speciální 25 kg vakuově balené polyethylenové pytle umožňují 
skladovat výrobek v exteriéru. Atmosférické vlivy ani déšť nemají 
žádný vliv na vlastnosti výrobku. K dispozici také v krabicích 
s obsahem 4 sáčků po 5 kg.



Planitop Rasa & Ripara R4

Oblasti použití
• Oprava betonových konstrukcí se statickou funkcí a zhotovení 

vyhlazovací vrstvy na vodorovných i svislých površích z betonu 
v interiéru i exteriéru; vhodný na opravy konstrukcí vystavených 
atmosférickým vlivům i konstrukcím v trvalém kontaktu s vodou.

• Rychlé opravy poškozených částí betonových povrchů, rohy trámů, 
sloupů, prefabrikovaných stropních panelů, říms a čel balkonů 
s požadavkem na použití malty R4 s vysokou mechanickou pevností, 
za předpokladu, že je podkladní beton v dobrém stavu.

• Rychlé vyrovnání povrchových defektů v monolitickém betonu jako 
jsou štěrková hnízda, otvory po distančních rozpěrkách, pracovní 
spáry, apod. před nátěrem povrchu.

• Opravy a zesílení betonových konstrukcí přidáním vrstvy malty.
• Opravy prefabrikovaných betonových prvků.
• Opravy betonu poškozeného oxidací ocelové výztuže vlivem 

karbonatace a napadením chloridy.
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Technické vlastnosti
Specifikace výrobku

Maximální průměr kameniva (EN 1015-1): 0,4 mm
Přípustná pracovní teplota: +5°C až +35°C
Zpracovatelnost směsi: cca 15 minut (*)
Minimální tloušťka aplikace: 3 mm
Maximální tloušťka jedné vrstvy: 40 mm

Výsledné vlastnosti

Pevnost v tlaku po 28 dnech (EN 12190): 52 MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech (EN 196/1): 8 MPa
Modul pružnosti v tlaku (EN 13412): 24 GPa
Přídržnost k betonu po 28 dnech (EN 1542): ≥ 2 MPa
Přídržnost při tepelné slučitelnosti dle EN 1542:  
teplotní cyklování s ponořením do rozmrazovacího 
roztoku (EN 13687/1)po 50 cyklech:

≥ 2 MPa

Kapilární absorpce (EN 13057): ≤ 0,5 kg/m2 • h0,5

Rychlost pronikání vody v kapalné fázi  
(EN 1062-3):

W < 0,1 kg/m2 • h0,5

Třída III (nízká propustnost)
dle EN 1062-1

Propustnost pro vodní páru – ekvivalentní tloušťka 
vzduchu SD - (EN ISO 7783-1):

SD < 5 m
Třída I (propustný pro vodní 
páru)

Odolnost proti zrychlené karbonataci
(EN 13295):

< vzorek standardního 
betonu

Odolnost proti vzniku trhlin (“O Ring Test”):
žádné trhliny po 180 
dnech

Reakce na oheň (EN 13501-1): Class A1
Balení: 25 kg vakuově balené

Spotřeba:
polyethylenové pytle cca. 
17 kg/m2 a cm tloušť ky 
vrstvy

(*) Přísada Mapetard ES prodlužuje zpracovatelnost Planitop Rasa & Ripara R4 
o dalších 15-20 minut.

Upozornění: Výsledné vlastnosti Planitop Rasa & Ripara R4 s přísadou Mapetard 
ES zůstávají stejné, jako u výrobku bez přísady.

NOVINKA !EN 1504-2

EN 1504-3
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Technologie  Mapei, která oznacuje 
výrobky umoznující dosáhnout rychlého 
provedení opravy povrchu 

ˇ
ˇˇ

Výrobek 
napomáhá 
k dosazení 
bodů  Leed  

ˇ

GEV 
certifikace 
(EMICODE  EC1 
R Plus)

Klasifikace výrobku podle 
minimálních pozadavků
EN 1504-3 a EN 1504-2 

ˇ

Oznacení CEˇ



Mapetard ES

Přísada zpomalující tuhnutí do rychle tvrdnoucích 
cementových malt.

Technické vlastnosti
• Speciální tekutá přísada ve vodní disperzi bez obsahu chloridů        

zpomalující tuhnutí, a tudíž prodlužující zpracovatelnost rychle      
tvrdnoucí cementové malty jako je Planitop Rasa & Ripara R4.

• Pokud se Mapetard ES přidá do záměsové vody pro Planitop Rasa 
& Ripara R4, v max. množství  1 lahvičky o obsahu 0,25 kg na každý     
25 kg pytel výrobku, prodlouží se již tak výborná doba zpracovatelnosti      
o dalších 15-20 minut.
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Oblasti použití
• Určený zejména pro případy zvláštních požadavků stavby nebo při 

vysokých teplotách, kdy je nezbytné prodloužit dobu zpracovatelnosti 
malty Planitop Rasa & Ripara R4.

NOVINKA !

Přidávání přísady Mapetard ES 
do záměsové vody pro
Planitop Rasa & Ripara R4

Příprava malty Planitop Rasa & Ripara R4Přidávání Planitop Rasa & Ripara R4 do 
záměsové vody s přísadou
Mapetard ES
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Planitop Rasa & Ripara R4

  1  Podklad
 Beton

  2  Jednosložková cementová 
malta s inhibitorem koroze  
Mapefer 1K

  3  Rychletvrdnoucí vlákny 
vyztužená tixotropní 
cementová malta se 
statickou funkcí třídy R4 
pro opravy a vyhlazování 
betonových povrchů  
Planitop Rasa & 
Ripara R4 

  4  Základní nátěr ve vodní       
disperzi 
Malech

  5  Pružný ochranný nátěr 
Elastocolor Pittura
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