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Materiāls pēc DIN EN 1504 «Products and systems for the 
protection and repair of concrete structures - Definitions, 
requirements, quality control and evaluation of conformity - 
Part 3: Structural and non-structural repair» un GOST R 
56378-2015 “Materiāli un sistēmas betona konstrukciju 
aizsardzībai un remontam. Remonta maisījumu un kontakta 
zonas adgezionu savienojumu prasības pie konstrukciju 
atjaunošanas” atbilst remonta maisījuma R3 klases prasībām. 
 
Apraksts 

 
Аdmiks R3 DZI - sauss maisījums gaiši pelēkā krāsā. 
Sastāvs: portlandcements, minerālais aizpildītājs, armējošā 
fibra un modificējošās piedevas. 
 
Jaucot sauso maisījumu ar ūdeni veidojas tiksotropais, bez 
nosēduma, ātri cietējošais, smalki graudains javas maisījums, 
ar augstu adgēziju pamatā. 
 
Īpašības 
 
 Agrīnās stiprības ātrā uzņemšana;  
 Augsta izturība pret agresīvās vides, jūras un saldūdens, 
notekūdens un kanalizāciju ūdens ietekmi. 
 Nesatur šķīdinātājus vai citas vielas, kas ir bīstamas 
veselībai. 
 
 
Kur pielieto 
 
Virsmas atjaunošanas darbiem: 
 betona un dzelzsbetona konstrukciju remonts un apdare, 
kuru spiedes stiprība nav mazāka par 15 MPa; 
 neaktīvo plaisu remonts ar atvērumu līdz 1 mm (betona 
klase B20-В40). 
 
 
Materiāls saskaņā ar GOST 32016-2012 "Materiāli un sistēmas 
betona konstrukciju aizsardzībai un remontam. Vispārējās 
prasības" ir pielietojams sekojošiem betona konstrukciju 
remonta principiem un metodēm: 
 №2 mitruma satura regulēšana – pārklāšanas metode; 
 №3 betona atjaunošana – javas maisījuma manuālā 
uzklāšana. 

 
 

Iepakojums un glabāšana 
 
Papīra maisiņš ar polietilēna ieliktni, kas sver 25 kg. 
 
Maisi ir jāuzglabā uz paletēm, slēgtās telpās, pie temperatūras 
no -30 ° C līdz + 50 ° C un gaisa mitruma ne vairāk kā 70%. 
Aizsargāt no mitruma. Paletēm ar maisiem ir jābūt pārklātām 
ar biezu plēvi visu uzglabāšanas laiku. 
 
Materiāls tiek pārvadāts ar visiem transporta veidiem 

pārsegtajos transportlīdzekļos, saskaņā ar kravas 
pārvadāšanas noteikumiem, kas attiecas uz noteiktu 
transporta veidu. 
 
Uzglabāšanas termiņš nesabojātā maisā – 12 mēneši. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tehniskie dati 
 

Sausais maisījums 

Aizpildītāja frakcija max 0,63 mm 

Nepieciešamais sausā maisījuma 
daudzums 1 м3 javas maisījuma 
sagatavošanai 

1650 kg 

 
 

Javas maisījums 

Ūdens patēriņš 1 kg sausā 
maisījuma sajaukšanai 

0,14-0,15 l 

Dzīvotspēja ne vairāk kā 10 min 

Kustīguma marka Pk2 

Ūdens noturēšanas spēja 98 % 

Uzklāšanas biezums 3–40 mm 

Lietošanas temperatūra no +5ОС  līdz +40ОС 

 
Pēc sacietēšanas 

Spiedes stiprība: 
- 3 stundas  
- 24 stundas 
- 28 diennaktis 

 
min 10 MPa 
min 25 MPa 
min 33 MPa 

Saķeres ar betonu stiprība: 
- 7 diennaktis  
- 28 diennaktis                                                   

 
 min 1,2 MPa 
min 1,8 MPa 

Stiepes izturība pie izliekuma: 
- 7 diennaktis  
- 28 diennaktis 

 
min 4,0 MPa 
min 8,0 MPa 

Ūdensizturības marka min W8 

Sala izturības marka min F300 

Elastības modulis 26 Gpa 

Kapilāra ūdens absorbcija 0,18 kg/(m2st0.5) 

Ūdens tvaiku caurlaidība 0,09 mg/(m·st·Pa) 

Ekspuatācijā agresīvajā vidē 4< pH <14 

Kontakts ar dzeramo ūdeni jā 

 
Izturība pret agresīvo vidi un minimālais biezums 
dažādiem ekspluatācijas laikiem 
 
Admiks R3 DZI materiāla ekspluatācijas vide pēc GOST 
31384-2008 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju 
aizsardzība pret koroziju. Vispārējās tehniskās prasības” 
izpaužas šādi: 

 
Ne 

Agresīva 

Maz 

Agresīva 

Vidēji 

Agresīva 

Stipri 

Agresīva 

ХО, ХС1, 
XF1  

ХС2, ХС3, 
ХС4, XD1, 
XS1, XF2, 

ХА1 

XD2, XS2, 
XF3, ХА2 

XF4, XS3, 
XD3, ХА3 

Ekspluatācijai ne mazāk kā 30 gadus. 
Minimālais uzklāšanas biezums. 

3 mm 10 mm 25 mm 
40 mm 

Ar 
aizsardzību 

Ekspluatācijai ne mazāk kā 50 gadus. 
Minimālais uzklāšanas biezums. 

3 mm 15 mm 30 mm 
40 mm 

Ar 
aizsardzību 

 
Drošības pasākumi 

 
Strādājot ar Admix R3 DZI, ir jāizmanto individuālie 
aizsardzības līdzekļi, kas aizsargā pret maisījuma iekļūšanu 
elpceļos, acīs un nokļūšanu uz ādas. Ja sausais maisījums 
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iekļūst acīs, acis uzreiz jāizskalo ar lielu ūdens daudzumu un 
jākonsultējas ar ārstu, sniedzot informāciju par materiālu. 

 
1 Sagatavošanas darbi 

 
Virsmas sagatavošana 
 
 Betona un dzelzbetona virsmas vājos un trauslos posmus 
mehāniski jāizņem līdz cietai pamatnei. Pamatnei ir jābūt tīrai, 
spēcīgai, spējīgai izturēt slodzi. 
 Remontējamās virsmas minimālajam raupjumam ir jābūt 
vismaz 1 mm. 
 Glancēti-gludas virsmas nav atļautas.  
 Virsma ir jānomazgā ar ūdeni, ar ūdens strūklas aparāta 
palīdzību, ieteicamais spiediens ir vismaz 300 bar. 
 Ja nav iespējams izmantot ūdens strūklu aparātu, virsmu ir 
rūpīgi jānotīra ar metāla birsti un jānoskalo ar ūdeni pielietojot 
nelielu spiedienu. 

 
Virsmas mitrināšana 

 
 Pirms Admiks R3 DZI uzklāšanas remontējamo virsmu ir 
rūpīgi jāpiesūcina ar ūdeni. 
 Virsmai jābūt samitrinātai, bet ne mitrai. 

 
2 Javas maisījuma sagatavošana 

 
Javas maisījuma sagatavošana tiek veikta, sajaucot sauso 
maisījumu ar tīru krāna ūdeni. 

 
 Sausā maisījuma nepieciešamo daudzumu aprēķināt, izejot 
no tā, ka 1 m3 tilpuma piepildīšanai ir nepieciešams 1650 kg 
sausā maisījuma. 
 Maisījuma konkrēta tilpuma sagatavošanai nepieciešamo 
ūdens daudzumu aprēķināt pēc Tabulas 1. 

 
Tabula 1 

Ūdens, l Sausais maisījums, kg 

0,14-0,15 1,0 

3,5-3,75 25 (maiss)  

 
 Ieliet maisīšanas tvertnē minimālo ūdens daudzumu. 
 Ieslēgt mikseri un, nepārtraukti maisot, pievienot 
aprēķināto sausā maisījuma daudzumu. 
 Pēc tam, kad ir iebērts viss paredzētais sausais maisījums, 
maisīšanu jāturpina 3 minūtes, līdz izzūd kunkuļi un maisījums 
kļūst viendabīgs. 
 Ja ir nepieciešams nedaudz palielināt javas maisījuma 
plūstamību, nepārtraukti maisot ir jāpievieno ūdens ļoti mazās 
porcijās, līdz tiek sasniegta nepieciešamā konsistence. 
 Nelieliem maisījumiem var izmantot neliela ātruma mikseri, 
kuram ir ne vairāk kā 300-400 apgr./min., ar spirāles uzgali. 
 Nav ieteicams maisīt Admix R3 DZI materiālu ar 
gravitācijas tipa mikseriem, kā arī manuāli. 
 
Uzmanību! 
 
 Maisījumam nepieciešamais ūdens daudzums var nedaudz 
atšķirties no aprēķinātā daudzuma. 
 Karstā un sausā laika apstākļos var būt nepieciešams 
nedaudz lielāks ūdens daudzums, bet aukstā un mitrā laikā – 
mazāks. 
 Precīza ūdens deva tiek piemeklēta, veicot izmēģinājuma 
maisījumu darba vietā. 
 5 minūtes pēc galīgās sajaukšanas jau ir aizliegts pievienot 
javai ūdeni vai sauso maisījumu, lai mainītu jāvas 
plūstamību. 
 

 
 
 

 
 
3 Darbu veikšana 
 

Admix R3 DZI materiālu drīkst izmantot pie gaisa 
temperatūras no + 5 ° C līdz + 40 ° C. Gaisa temperatūra, pie 
kuras tiek veikti darbi, ietekmē maisījuma stipruma 
uzņemšanas ātrumu, dzīvotspēju un maisījuma plūstamību. 
Optimālā pielietojuma temperatūra ir no + 10 ° C līdz + 25 ° 
C. 

 
Ieteikumi darbu veikšānai 
pie temperatūras no +5 ° C līdz +10 ° C 
 
Pie temperatūras no + 5 ° C līdz + 10 ° C stiprums aug lēnāk. 
Darbam pie zemākām temperatūrām, ir nepieciešams:  
 sajaukšanai izmantot ūdeni, kas ir uzsildīts līdz + 30 ° C 
temperatūrai; 
 maisījumu gatavot ir ieteicams siltā telpā; 
 mitrināt virsmu ar karstu ūdeni. 

 
Ieteikumi darbu veikšanai 
pie temperatūras virs + 25 ° C 
 

Ja temperatūra pārsniedz + 25 ° C, sagatavotā maisījuma 
izmantošanas laiks samazinās, šķīduma plūstamība ātri krīt, 
un pēc uzklāšanas java intensīvi izžūst, kas nav pieņemams 
normālam sacietēšanas procesam. Lai samazinātu augstās 
temperatūras iedarbību, ir nepieciešams: 
 uzglabāt sauso maisījumu vēsā vietā; 
 sajaukšanai izmantot aukstu ūdeni; 
 tieši pirms javas uzklāšanas labojamo/remontējamo virsmu 
ir jāatdzesē, nomazgājot to ar aukstu ūdeni; 
 darbus veikt vēsajā dienas laikā; 
 svaigi klātu javu pasargāt no izžūšanas un pārmērīgās 
uzsilšanas; 

 laboto virsmu atdzesēt 3 diennaktis, ar tās bagātīgu 
apūdeņošanu ar aukstu ūdeni 3-4 reizes dienā. 

 
Uzklāšana 

 
Gatavo javas maisījumu uzklāt uz samitrinātas virsmas, 
vienlaikus blīvējot, manuāli ar špakteļlāpstiņu vai lāpstiņu.  
Drīkst uzklāt no 3 līdz 40 mm biezu slāni. Nav ieteicams uzklāt 
slāni, kas ir plānāks par 3 mm. 
 

 
Otrā un nākamo slāņu uzklāšana 
 
 Otru un nākamos slāņus var uzklāt apmēram 30 minūtes pēc 
iepriekšējā slāņa uzklāšanas, atkarībā no gaisa temperatūras 
un mitruma. 
 Ja starp slāņu uzklāšanu ir ilgs pārtraukums – vairāk par 1 
diennakti, virsma ir jānotīra ar metāla birsti un bagātīgi to 
jāsamitrina. 
 

Formas piešķiršana un virsmas pieslīpēšana 
 

 Pēdējā slāņa pieslīpēšanu var veikt ar sintētiskā sūkļa cietās 
virsmas palīdzību pēc javas saķeršanas sākuma.  
 Saķeršanās laiks tiek noteikts, piespiežot ar pirsktu uz 
uzklātās javas - uz virsmas ir jābūt pavisam vāji redzamam 
ieliekumam. 
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Darba veikšanas kontrole 

 
Veicot darbus ir nepieciešams kontrolēt: 
 remontējamās virsmas sagatavošanas kvalitāti; 
 gaisa temperatūru; 
 ūdens un sausā maisījuma temperatūru; 
 precīzu dozēšanu; 
 sajaukšanas laiku un javas lietošanas laiku. 

 
4 Aizsardzība cietēšanas laikā 
 
Lai nodrošinātu sastāva normālu sacietēšanu, ir 
nepieciešams: 
 mitrināt uzklāto sastāvu 1 diennakts laikā, neļaujot virsmai 
izžūt; 
 aizsargāt no tiešiem saules stariem, vēja, lietus, sala; 
 pasargāt no mehāniskiem bojājumiem. 
 
 
5 Veikto darbu kvalitātes kontrole 

 
Veikto darbu kvalitātes pārbaude tiek veikta ārēji pārbaudot 
1 diennakti pēc darbu pabeigšanas. 
 
Virsmai jābūt vienmērīgi blīvai, bez redzamām plaisām un 
lobītām vietām, un pēc krāsas viendabīgai. Pēc tilpuma 
materiāls nedrīkst  šķelties un attiet no pamatnes. Piesitot, 
skaņai ir jābūt vienlīdzīgi skaļai visas virsmas garumā. 
Nevajadzētu būt vājai vai "murminošai" skaņai. Ja tiek 
atrasts defekts, konkrētā daļa ir jāizņem un jāsaremontē. 

 
 

6 Tālākā virsmas apstrāde 
 
Apdares materiālus uz minerālās bāzes ir jāuzklāj ne agrāk 
kā pēc 3 diennaktīm.  
Organiskos sastāvus ir rekomendēts klāt ne agrāk kā 7 
diennaktis pēc Admix R3 DZI uzklāšanas. 
 
 


