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Emaco – Sisteme de reparare a betonului

EMACO NANOCRETE
Mortare pentru reparaţii structurale şi 
non-structurale

“For simple, successful, concrete repairs”
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Introducere

“For simple, successful, concrete repairs” este motto-
ul oricărei activităţi de marketing din cadrul “Building Systems 
II”. 
BASF CC asigură atât actualii cât şi potenţialii colaboratori că, 
optând pentru un parteneriat cu grupul nostru, au siguranţa 
calităţii, atât a produselor cât şi a serviciilor.

Produsele, sistemele de produse oferite de BASF CC, implicit 
“Building Systems”, întrunesc cele mai exigente norme de 
calitate. 
Sunt conforme normei comunitare EN 1504, prima normă 
europeană care : 
a) reglementează condiţiile calitative ce trebuie îndeplinite de 
produsele dezvoltate pentru lucrări de reprofilare şi reparare 
suprafeţe din beton;
b) defineşte metodele de verificare calitativă a proprietăţilor 
suprafeţelor din beton şi modalităţile de reabilitare ale 
acestora;
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Cauzele deteriorării betonului

     Corodarea armăturilor datorită procesului de carbonatare (pierderea 
alcalinităţii în jurul oţelului de armare)

     Factorii care facilitează carbonatarea:

Ploile acide;

Dioxidul de carbon, bioxidul de sulf şi alţi agenţi poluanţi atmosferici;

Calitatea slabă a betonului sau pozarea armăturii metalice spre exteriorul 
structurii din beton, ceea ce duce la un strat de beton de acoperire subţire;

Lipsa protecţiei betonului turnat sau protecţia inadecvată, până la intărirea 
completă a betonului;

Vârsta structurii de beton şi zona în care este amplasată;

Condiţiile climatice preponderente;
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Derularea carbonatării

Dioxidul de carbon începe neutralizarea 
betonului Frontul carbonatat format la suprafaţă pătrunde
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Efectele carbonatării

Frontul carbonatat intra in Rugina modifica volumul

contact cu metalul (armatura).                    armaturii, favorizand aparitia 

In reactie cu apa si compusii                     unor puncte de presiune care in

acizi, incepe procesul de                         timp produc fisuri interne ce duc 

coroziune a metalului.                            la dislocarea betonului din masa

si iesirea armaturii in exterior.
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Cauzele deteriorării betonului

     Corodarea armăturilor indusă de cloruri (clorurile pot cauza deteriorări 
majore sau pierderea integrităţii structurale chiar şi atunci când betonul nu 
este carbonatat şi armătura metalică încă pasivă)

     Factorii care facilitează corodarea indusă de cloruri:

Sărurile provenite din ciclurile de îngheţ – dezgheţ;

Cloruri provenite în urma procesului de turnare a betonului de la apa de 
amestec care poate fi contaminată, de la agregate sau utilizarea incorectă 
a amestecului;

Condiţii climatice preponderente – contactul direct cu apa de mare, direcţia 
predominantă a vântului;

Calitatea slabă a betonului, porozitatea ridicată a părţilor superioare, 
prezenţa fisurilor;
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Cauzele deteriorării betonului

     Deteriorarea fizică

Cauze obişnuite:

Oxidarea suprafeţei, exfolierea sau fisurarea, cauzate de ciclurile de îngheţ
– dezgheţ sau variaţii puternice de temperatură;

Contracţiile prea mari care pot să apară pe parcursul procesului de întărire;

Abraziunea şi eroziunea cauzată de agenţi agresivi purtaţi de apă sau vânt;

Deteriorări cauzate pe căi naturale – seisme, tasarea sau deplasarea 
terenului, infiltraţii de apă, etc;

Densitatea şi rezistenţa la compresiune necorespunzătoare a structurii din 
beton; 



Adrian Toth 8

Cauzele deteriorării betonului

Alte cauze care duc la deteriorarea betonului:

Reacţia dintre substanţele alcaline şi agregate în masa betonului;

Vibrarea inadecvată sau excesivă pe parcursul turnării betonului, ceea ce 
poate cauza segregarea, purjarea sau ciuruirea betonului; 

Deplasarea cofrajelor sau armăturilor în timpul procesului de turnare;

Detalierea slabă a proiectării şi a acoperirilor de protecţie utilizate;

Atacul chimic al substanţelor chimice agresive (acizi, zaharuri, apă 
dedurizată, etc);

Atacul biologic (betoanele din cadrul canalelor colectoare, staţii de epurare 
a apelor uzate, etc);

Modificarea utilizării sau a condiţiilor de expunere, faţă de proiectul original
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Deteriorarea betonului



Adrian Toth 10

Deteriorarea betonului
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EMACO NANOCRETE 
noua generaţie de mortare pt repararea 
betonului

      Noua familie de produse Emaco Nanocrete reprezintă 
vârful de gamă al mortarelor pentru reprofilarea şi 
cosmetizarea suprafeţelor din beton.

Proprietăţi ale produselor Emaco Nanocrete:
Aderenţa la suport îmbunătăţită, net superioară altor 
produse;
Densitatea şi impermeabilitatea îmbunătăţite;
Contractare redusă în cadrul procesului de maturizare;
Rezistenţa la tensiune îmbunătăţită şi tendinţa de 
fisurare foarte redusă;
Tixotropie la valori maxime;
Aplicarea şi finisarea acestor produse este foarte 
uşoară;
Uscarea rapidă a produselor permite aplicarea 
următoarelor materiale de acoperire în intervale foarte 
scurte de timp; 
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Structură internă
Legătura particulelor de nisip în compoziţia unui mortar
cu reţetă de fabricaţie modificată prin nanotehnologie 
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EMACO NANOCRETE AP

Material monocomponent cu dublă utilizare, ca 
punte de aderenţă sau grund activ pentru protecţia 
şi tratarea armăturilor metalice.

Produsul deţine marcaj CE.

Domenii de utilizare:

Pentru îmbunătăţirea aderenţei suporturilor pe 
care urmează a fi aplicate mortare cu grosimi 
extreme;

Atunci când armătura metalică a structurii este 
vizibilă şi reparaţiile prevăd aplicarea unui strat de 
mortar cu grosime sub 10mm;

Pentru conservarea armăturilor metalice din 
cadrul lucrărilor demarate dar stopate pentru o 
anumită perioadă de timp;

Emaco Nanocrete AP
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EMACO NANOCRETE AP
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EMACO NANOCRETE R2

Mortar monocomponent, armat, cu adaos de polimeri 
modificaţi, pentru reparaţii şi reprofilări de orice tip.

Produsul deţine marcaj CE.

Domenii de utilizare:

Lucrări de reprofilare în cadrul clădirilor şi structurilor, 
în special unde reprofilarea manuală este necesară;

Lucrări de reparare ale structurilor semifabricate din 
beton;

Egalizarea suprafeţelor largi (şpăcluire în câmp), 
asigurarea planeităţii acestora, operaţiune 
premergătoare aplicării straturilor de finisaj;

Produsul poate fi aplicat direct într-un singur strat cu 
grosime de min.3,0mm – max.100mm pe planuri 
verticale şi de min.3,0mm – max.70mm pe planuri 
orizontale suspendate.

Emaco Nanocrete R2
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EMACO NANOCRETE R2
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EMACO NANOCRETE R3

Mortar monocomponent, armat, cu adaos de polimeri 
modificaţi, pentru efectuare de reparaţii structurale în 
cadrul construcţiilor cu regim de înălţime ridicat, sau a 
lucrărilor de reprofilare.
Produsul deţine marcaj CE.
Domenii de utilizare:
Reparaţii ale faţadelor pe suprafeţe întinse, în cadrul 
construcţiilor înalte;
Lucrări de reprofilare în cadrul clădirilor şi structurilor, în 
special unde reprofilarea manuală este necesară;
Lucrări de reparare ale structurilor semifabricate din 
beton;
Reparaţii ale zonelor de trafic;
Produsul poate fi aplicat direct într-un singur strat cu 
grosime de min.3,0mm – max.75mm pe planuri verticale 
şi de min.3,0mm – max.50mm pe planuri orizontale 
suspendate.

Emaco Nanocrete R3
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EMACO NANOCRETE R3
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EMACO NANOCRETE R4

Mortar monocomponent, armat, având rezistenţă 
la compresiune ridicată şi compensare a 
contracţiei, pentru efectuare de reparaţii 
structurale sau a lucrărilor de reprofilare.
Produsul deţine marcaj CE.
Domenii de utilizare:
Reprofilarea / cosmetizarea coloanelor, stîlpilor şi 
traverselor din cadrul structurilor tuturor tipuri de 
poduri (rutiere, feroviare, pietonale);
Reparaţii structurale în cadrul construcţiilor 
civile, hidrotehnice sau industriale;
Reparaţii structurale ale turnurilor de răcire, 
cosuri industriale, furnale, etc;
Produsul poate fi aplicat direct într-un singur strat 
cu grosime de min.3,0mm – max.50mm atât pe 
planuri verticale cât şi orizontale suspendate.

Emaco Nanocrete R4
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EMACO NANOCRETE R4
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EMACO NANOCRETE R4 FLUID

Mortar monocomponent, armat, cu adaos de polimeri 
modificaţi, având fluiditate ridicată, rezistenţă la 
compresiune ridicată şi compensare a contracţiei, 
pentru efectuare de reparaţii structurale sau a 
lucrărilor de reprofilare.
Produsul deţine marcaj CE.
Domenii de utilizare:
Reparaţii structurale pe suprafeţe mari, utilizând 
metoda cofrării şi a turnării
Structuri cu suprafeţe de armare aglomerată, zone în 
care vibrarea betonului nu poate fi realizată;
Reprofilarea pe verticală a coloanelor, stâlpilor, 
pereţilor din beton, etc;
Produsul poate fi aplicat direct într-un singur strat cu 
grosime de min.3,0mm – max.200mm în plan vertical.

Emaco Nanocrete R4 Fluid
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EMACO NANOCRETE R4 FLUID
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EMACO NANOCRETE FC

Mortar monocomponent, armat, cu adaos de 
polimeri modificaţi, având uscare foarte 
rapidă, pentru reparaţii în strat subţire
Produsul deţine marcaj CE.
Domenii de utilizare:
Nivelarea / cosmetizarea / finisarea tuturor 
elementelor din beton din cadrul structurilor 
construcţiilor civile şi industriale;
Nivelarea / cosmetizarea / finisarea pe zone 
extinse ale planurilor verticale şi orizontale 
suspendate (faţade clădiri, stâlpi, coloane, 
plafoane, etc); 
Lucrări de nivelare / cosmetizare / finisare 
ale structurilor semifabricate din beton;
Produsul poate fi aplicat direct într-un singur 
strat cu grosime de min.0,5mm – max.7,0mm 
în plan vertical sau orizontal suspendat.

Emaco Nanocrete FC
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EMACO NANOCRETE FC
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APLICAŢII 
PRODUSE EMACO NANOCRETE
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“For simple, successful, concrete repairs”
EMACO NANOCRETE Brand


