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Fibre Patch Grout ST 

Material de injectie îmbunătăţit cu 
microsilică 

 
Prezentare generală: 

 
 Nu prezintă contracţii în faza de eliminare a apei; 
 Are o excelentă aderenţă la substrat; 
 Nu fisurează; 
 Netoxic; 
 Neinflamabil; 
 Rezistenţă mare la impact; 
 Modificat puternic cu micro-silică; 
 Foarte fluid şi uşor de injectat; 
 Nu segregă în faza de injectare. 

 
Întrebuinţări 
Fibre Patch Grout ST este utilizat în aplicaţii de injectare 
a structurilor de beton. 
 
Compoziţie şi materiale 
Materialul este un compus pe bază de ciment, modificat şi 
îmbunătăţit cu microsilică şi polimeri.  
Produsul este foarte fluid şi se comportă ca un excelent 
adeziv între suprafeţele de beton curate.  
 
Fibre Patch Grout ST se poate livra sub formă de 
concentrat, alcătuit din aditivi chimici uscaţi, care se 
amestecă înainte de utilizare cu apă, nisip şi ciment şi poate 
fi aplicat prin injectare, pompare sau prin turnare.  

 
Fibre Patch Grout ST se poate livra şi sub formă 
premixată, în cazul in care nu sunteţi sigur de calitatea 
cimentului şi a agregatului pe care le aveţi la dispoziţie. În 
această situaţie produsul necesită doar amestecare cu apă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fibre Patch Grout ST 
Material de injecţie îmbunătăţit cu 

microsilică 
 

FIŞĂ TEHNICĂ 
 
Limitări 
A nu se aplica Fibre Patch Grout ST atunci când se 
asteaptă temperaturi mai mici de 4 grade C, în următoarele 
48 de ore de după aplicare.  
Dacă folosiţi Fibre Patch Grout ST pe timp de iarnă, 
închideţi zona de lucru şi asiguraţi prin intermediul unui 
calorifer electric o temperatură mai mare de 4 oC. 
Când folosiţi Fibre Patch Grout ST puteţi utiliza 
proceduri de încălzire a betonului, dar nu depăşiţi 
temperatura de 25 oC. 
Pregătirea prealabilă a suprafeţei este esenţială în aplicarea 
cu succes a materialului Fibre Patch Grout ST. 
Înainte de începerea proiectului, este indicat să consultaţi 
serviciul tehnic Gemite pentru a vă asigura că suprafaţa a 
fost corect pregatită în prealabil şi urmăriţi dacă materialul 
de injecţie este cel corect selectat. 
Fibre Patch Grout ST nu este un produs toxic. Pielea dvs. 
poate fi sensibilă la cimentul hidraulic sau la aditivul lichid. 
Vă recomandăm utilizarea manuşilor de cauciuc. Evitaţi 
contactul cu ochii sau atingerea îndelungată cu pielea. În 
cazul în care v-a atins pielea, clătiţi imediat şi dacă este 
nevoie, consultaţi medicul. Materialul este periculos, în caz 
de inghitire.  

 
NU LĂSAŢI MATERIALUL LA ÎNDEMÂNA 

COPIILOR! 
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL! 

 
Culoare 
În funcţie de cimentul Portland utilizat, Fibre Patch Grout 
ST poate avea culoarea gri sau gri deschis.  
 
Acoperire 
Un set de Fibre Patch Grout ST concentrat, amestecat cu 
ciment, nisip şi apă în proporţiile indicate, generează 75 de 
litri de mortar de injecţie; 
Un set de Fibre Patch Grout ST livrat premixat şi 
amestecat cu apă generează un volum de 13 L. 
 
Pachetare 
Fibre Patch Grout ST poate fi furnizat ca un concentrat 
ambalat în saci de 10 Kg, sau poate fi furnizat premixat, 
complet amestecat cu nisip şi ciment, în saci de 22,7 kg. 
 
Depozitare 
Fibre Patch Grout ST poate fi păstrat timp de 12 luni 
atunci când este depozitat pe paleţi, într-un loc uscat şi 
răcoros. 
 
Date Tehnice 
Rezistenţă la comprimare 380 kg/cm2 - 443 kg/ cm2 

Modul de rupere    47 kg/cm2 -   51 kg/ cm2 

Expansiune plastică  3 – 4 % 
Timpul de curgere   40 - 50 sec. 
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Pregătirea suprafeţei 
Curăţaţi betonul de eflorescenţe, segregări şi îndepărtaţi 
resturile de grăsimi, murdărie şi praf existente. 
 
Saturaţi suprafaţa de beton cu apă dar NU lăsaţi apa în 
cavităţile din beton atunci când urmează să utilizaţi Fibre 
Patch Grout ST. Aplicaţi materialul de injecţie prin 
pompare. 
 
Amestecare 
 

Material livrat concentrat 
Fibre Patch Grout ST  concentrat    10 kg 
Ciment Portland 42,5     40 kg 
Sisip fin prespălat sau agregat cuarţos  100 kg 
Apă       22 L 
 

Material livrat premixat 
Fibre Patch Grout ST premix  22,7 kg       
Apă       3,3 L 
 
Pentru amestecare utilizaţi un mixer specific mortarelor, fie 
cu paleţi, fie cu şurub elicoidal. 
 
Turnaţi apa în recipientul de mixare şi adăugaţi treptat 
aditivul uscat Fibre Patch Grout ST. După ce terminaţi de 
adăugat aditivul pulverulent, amestecaţi în continuare timp 
de 1 minut.  
 
La final adăugaţi gradual nisipul şi cimentul şi amestecaţi 
totul pentru încă un minut.  
 
Dozajul aditivului poate fi diferit, în funcţie de aplicaţie, de 
tipul de ciment utilizat şi de curba granulometrică a 
nisipului.  
 
Întreţinere 
Nu necesită. 
 
Stocuri şi costuri 
Disponibil în întreaga lume. Contactaţi Gemite România 
pentru lista de preţuri. 
 
Garanţii 
Pentru produsele depozitate se acordă o garanţie de 
înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactaţi 
Gemite România. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pentru Fibre Patch Grout ST premixat 
 
Fraze R 
 
R 38 iritant pentru piele 
R 41 risc de leziuni oculare grave 
 
Fraze S 
 
S   2 a nu se lãsa la îndemâna copiilor 
S 22 a nu inspira praful
S 24 a se evita contactul cu pielea 
S 25 a se evita contactul cu ochii 
S 26 în cazul contactului cu ochii se spalã imediat cu 

multã apã si se consultã un medic 
S 27 a se scoate imediat orice îmbrãcãminte murdarã 

sau stropitã 
S 36 a se purta echipamentul de protectie 

corespunzãtor 
S 37 a se purta mânusi corespunzãtoare 
S 39 a se purta mascã de protectie a ochilor si a fetei
S 38 în cazul unei ventilatii insuficiente a se purta 

echipament respirator corespunzãtor 
S 46 în caz de înghitire a se consulta imediat medicul si 

a i se arãta eticheta 
 
  
  
  
  
      
 
 
 
 
 
 
 

Pentru Fibre Patch Grout ST concentrat 
 
Fraze S 
 
S   2 a nu se lãsa la îndemâna copiilor 
S 24 a se evita contactul cu pielea 
S 25 a se evita contactul cu ochii 
S 29 a nu se arunca la canalizare 
S 46 în caz de înghitire a se consulta imediat medicul si 

a i se arãta eticheta 
 

Xi - iritant

ES  : 266-043-4
ciment Portland


