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Opis produktu 
CURING ECO jest gotowym do zastosowania bezbarwnym roztworem służącym  
do pielęgnacji świeżego betonu zwłaszcza w przypadku ekstremalnych warun- 
ków hydrometrycznych (narażenie na działanie wiatru, przeciągów, wysokiej 
temperatury itp.)
CURING ECO podczas aplikacji wytwarza powierzchniową barierę z mikro- 
kryształów, która ujednolica powierzchnię.
CURING ECO nie jest przeszkodą w aplikacji kolejnych zabezpieczeń i powłok 
np. farb na zaimpregnowaną powierzchnię.
Produkt spełnia wymogi UNI 8656, klasyfikacja: typ 1. 

Właściwości
CURING ECO stosuje się do:
• ochrony powierzchni betonu przed zbyt szybkim odparowaniem wody  
 (do pielęgnacji świeżego betonu),
• eliminacji skurczu betonu w jego plastycznej fazie a co za tym idzie elimi- 
 nacji powstawania rys skurczowych na powierzchni betonu,
• stworzenia jednolitej, odpornej na zużycie powierzchni,
• uzyskania możliwości lekkiego obciążania posadzki do 24h po aplikacji,
•  uzyskania łatwości aplikacji dzięki gotowości produktu do zastosowania  
 i możliwości zastosowania w jednej warstwie.
•  wymaga niewielkich nakładów roboczych. 

Zastosowanie
•  posadzki betonowe,
•  pasy startowe,
•  nawierzchnie drogowe,
•  ochrona powierzchniowa betonu na obiektach inżynieryjnych,
•  ochrona powierzchniowa betonu architektonicznego.

Sposób użycia 
Produkt nie wymaga rozcieńczenia, należy go rozpylać na świeży beton  
w trakcie odparowania lub po powierzchniowym odparowaniu wody za po-
mocą urządzeń atomizujących o nadciśnieniu ok. 1 atmosfery.
Aplikacje należy rozpocząć po wstępnym związaniu betonu natychmiast po 
ewaporacji wysiąkającej wody. Na pionowych powierzchni aplikację należy 

CURING ECO spełnia wymagania 
normy ASTM C-309

CURING ECO
Bezrozpuszczalnikowy produkt służący  
do impregnacji i wzmacniania  
powierzchni betonowych
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EN 998-2

Opis produktu 
RUREWALL S – Stilatura jest gotową, konfekcjonowaną zaprawą na bazie 
hydraulicznie wiążącego spoiwa pucolanowego wolną od rozpuszczalnych w 
wodzie soli. Po dodaniu wody otrzymuje się zaprawę o wysokiej przyczepno-
ści do wszelkiego rodzaju cegły  
w naprawie i rekonstrukcji konstrukcji murowych oraz przy wykonywaniu no-
wych elementów murowych (również bez okładzin). Specjalny skład mieszan-
ki umożliwia doskonałe wypełnianie spoin.

Właściwości
• Szybkie i proste wykonanie i wykończenie
• Nie zawiera rozpuszczalnych w wodzie soli
• Wysoka przyczepność do podłoża
• Wysoka paroprzepuszczalność
• Wysoka zdolność trzymania wody w mieszance

Zastosowanie
• Jako zaprawa murarska
• Uzupełnianie konstrukcyjne pomiędzy warstwami cegieł
• Odbudowa konstrukcji murowanej metodą łatania

Sposób użycia 

Przygotowanie powierzchni 
W przypadku nowych konstrukcji cegła musi być wstępnie nasycona wodą. 
Przy renowacji odłoże dokładnie oczyścić, usunąć kurz, olej i tłuszcz. Po tych 
zabiegach nasycić podłoże wodą.

Przygotowanie zaprawy 
Zaleca się użycie mieszalnika mechanicznego zamiast mieszania ręcznego. 
Do mieszalnika wlać ok. 90%. Włączyć mieszalnik i dodać proszek bez przery-
wania tak, aby uniknąć tworzenia się grudek; kontynuować mieszanie przez  
3 minuty. Następnie dodać pozostałą ilość wody w celu otrzymania pożąda-
nej konsystencji i mieszać przez następne 3 minuty. 

RUREWALL S – Stilatura spełnia  
wymagania normy PN-EN 
998-2:2012 - zaprawa murar-
ska według projektu, ogólnego 
przeznaczenia (G), do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz w murach 
konstrukcyjnych i zbrojonych.

RUREWALL S – Stilatura
Zaprawa do spoinowania i wypełniania ubytków K
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The Material 
RUREWALL S - Stilatura is a premixed product based on special pozzolanic hydraulic 
binder, clear color, and free from soluble salts, which, with the addition of water, allows 
obtaining mortar with excellent adhesion to all types of bricks for reconstruction of pre-
existing masonry structures or the construction of new masonry with exposed bricks.
The aggregates contained in the premix allow obtaining good grouting of the joint.
 
Properties

Fields of Application

Application Procedure

Preparation of the Substrate

which might affect adhesion to the substrate (soil, dust, etc.).

Preparazione del materiale

more minutes.

RUREWALL S - Stilatura             
Bedding and Grouting Mortar           
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Compliant with UNI EN 998-2 
Standard  
RUREWALL S - Stilatura is compliant 

external use in parts with structural 

EN 998-2

 The information contained in this sheet is based on our knowledge and experience and can not therefore imply any guarantee by us, or liability 
regarding the use of our products, since the conditions of use are beyond our control.

export@ruredil.it - www.ruredil.it 



Magazynowanie  
 

Produkt przechowywać w szczel-
nie zamkniętych opakowaniach  
w temperaturze +5°C do+35°C. 
Nie stosować produktu zdesedy-
mentowanego wskazującego na 
przemrożenie.

CURING ECO
Bezrozpuszczalnikowy produkt  
służący do impregnacji i wzmacnia- 
nia powierzchni betonowych

Najważniejsze informacje  
 
Gęstość objętościowa (g/cc): 
1,115 ± 0,020

 pH: 10,5 ± 1
 

 

 
Skład: wodny roztwór krzemianu 
sodu (ratio/mol 3.3-3.5)

 Opis: produkt antyewaporacyjny 
na bazie wody do pielęgnacji 
betonu (powierzchnie pionowe  
i poziome) 
Opakowanie: beczka 25 i 210 l

 Zużycie: 180 – 200 g/m2 w zależ-
ności od porowatości i chłonno-
ści podłoża

 
Kod  0106419020

  0106419030
 

Aktualizacja 01.2017

Niniejsza wersja karty unieważnia i zastępuje wszystkie wcześniejsze. Informacje zawarte w obecnej Karcie Technicznej 
są oparte na naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Prawidłowe, a tym samym skuteczne zastosowanie materiałów nie 
podlega naszej kontroli, dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży 
i dostaw. Należy przestrzegać przepisów BHP wynikających z instrukcji bezpieczeństwa i oznaczeń na opakowaniach. 
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje techniczne 
podanych przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.

Nakładanie zaprawy 
Aplikować materiał ręcznie za pomocą narzędzi murarskich. Warstwa zaprawy 
może mieć grubość od 5 do 20 mm z zależności grubości spoiny. niskie tem-
peratury znacznie spowalniają utwardzenia; wysokie temperatury sprawiają, 
że zaprawa szybko traci swoją urabialność. Materiału nie stosować poniżej 
+5°C i powyżej +35°C lub przy bardzo ciepłym podłożu

Pielęgnacja
Produkt nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Jednak przy 
narażeniu na duże oddziaływanie promieni społecznych bądź na wiatr przy 
grubych warstwach może zaistnieć ryzyko powstania rys włosowatych. Należy 
wówczas zapobiec zbyt szybkiemu odparowaniu wody z mieszanki.

Czyszczenie narzędzi
Produkt nie związany usunąć za pomocą wody, związany można usunąć tylko 
mechanicznie. 

Dane Techniczne 

Właściwości mechaniczne zaprawy
Ilość wody zarobowej na 100 kg produktu sypkiego 20-22 l

Konsystencja zaprawy PN-EN 1015-3:2000 180 mm ± 10 mm

Gęstość objętościowa 1,95 ± 0,05 kg/l

Objętość świeżej zaprawy na 100 kg zmieszanego suchego produktu Ok 1. 62 l

Zużycie suchego produktu 1,61 kg/m2/mm

Rozpuszczalne siarczany (CEN/TC 125) <10ppm

Rozpuszczalne chlorki (CEN/TC 125) <10ppm

Rozpuszczalne azotany/azotyny  (CEN/TC 125) <10ppm

Mg++  (CEN/TC 125) <350ppm

Ca++   (CEN/TC 125) <350ppm

Na+   (CEN/TC 125) <350ppm

K++   (CEN/TC 125) <350ppm

Porowatość zaprawy (normal 4/80) – objętość porów o d<0,5 68%

Porowatość zaprawy (normal 4/80) – pory otwarte 23%

Absorpcja wody (EN 1015-18) ≤0,3((kg/(m2xmin0,5))

Przenikalność pary wodnej (EN 13501-1) μ15/35 

Przewodność cieplna/objętość masy (EN 1745-5.4.6) (λ10,dry) 0,77 W/mK (tabela)

Reakcja na ogień (EN 13501-1) Euroklasa A1

Wytrzymałość na ściskanie (EN 1015-11) Klasa M20

Magazynowanie  
 

RUREWALL S – Stilatura należy 
przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach w temperaturze 
między +5°C a +40°C.  
Po otwarciu zużyć cały materiał, 
produkt jest wrażliwy na wilgoć.

BHP  
 

RUREWALL S – Stilatura jest pro-
duktem opartym na cementach 
pucolanowych, może powodować 
podrażnienie skóry i oczu. Należy 
stosować odpowiednie ubranie 
ochronne, rękawiczki i okulary.  
Zapoznać się z Kartą Charaktery-
styki Materiałów Niebezpiecznych.

RUREWALL S – Stilatura
Zaprawa do spoinowania i wypełniania ubytków 

Zaprawa do spoinowania  
i wypełniania ubytków 

Najważniejsze informacje  
 
Gęstość objętościowa mieszanki 
z wodą 1,95 ± 0,05 kg/l 
Konsystencja 180±10 mm (mo-
kra zaprawa)

 
 

 
Skład: cement puzolanowy, 
kruszywo 
Przeznaczenie: spoinowanie i 
uzupełnianie ubytków w fudze 
Opakowanie: worek 25 kg 
Zużycie: ok. 1,61 kg suchej za-
prawy/m2/mm

 
Zgodny z EN 998-2 

 
Kod 0106976020

 
Aktualizacja 10.2016

Niniejsza wersja karty unieważnia i zastępuje wszystkie wcześniejsze. Informacje zawarte w obecnej Karcie Technicznej 
są oparte na naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Prawidłowe, a tym samym skuteczne zastosowanie materiałów nie 
podlega naszej kontroli, dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży 
i dostaw. Należy przestrzegać przepisów BHP wynikających z instrukcji bezpieczeństwa i oznaczeń na opakowaniach. 
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje techniczne 
podanych przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.

Mortar Use 
The material shall be used manually with a trowel.

obtained.

its workability.

Aging

conditions, with strong solar radiation and wind, it is necessary to appropriately choose 

grouting.
Equipment Cleaning 
As long as the material is soft, cleaning of equipment may be carried out with water. 

Technical characteristics
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RUREWALL S Stilatura Repair and recover 

RUREWALL S - Stilatura must be stored 
in its original packing sealed closed at 

a package has been opened, use the 
entire contents, as the product is sen-

-

before use. 
RUREWALL S - Stilatura is a product 
with pozzolanic hydraulic binder and 
may cause irritation to the skin and 
eyes. It is recommended to always 

Storage

Safety Instructions

Technical data of the mortar 

Yield (consumption of dry premixed product)

++

++

Na+

K+

xmin ))

(λ

Euroclass A1

Chemical-physical 
specifications:
Density: 

(wet mortar)

(wet mortar)

Approximate composition:
Special hydraulic pozzolanic binder, selected aggregates 

Definition of performance:

Packaging

Yeld (consumption of dry 
premixed product):

DATA SHEET
Code

 The information contained in this sheet is based on our knowledge and experience and can not therefore imply any guarantee by us, or liability 
regarding the use of our products, since the conditions of use are beyond our control.

export@ruredil.it - www.ruredil.it 

catalogue sales and constitutes a contractual instrument between our company and customers. With the aforesaid contractual instrument Ruredil guarantees that the product which constitutes the subject matter of the supply 
is in compliance with the chemical-physical specifications indicated in the present catalogue data sheet. This type of sale releases the manufacturer from issuing analysis certificates which only guarantee the specific performance 
of the supply itself.

rozpocząć po zdjęciu szalunku. Przed natryskiem należy przemyć powierzch-
nie czystą wodą.
Urządzenia, narzędzia należy umyć czystą wodą natychmiast po użyciu.

Uwagi 

CURING ECO nie stosować jako dodatku do mieszanki betonowej. 
CURING ECO jest produktem tworzącym warstwę na powierzchni betonu nie 
zmieniając efektu wizualnego betonu.

Kombinacja retencji wody w (zgodnie z ASTM C-309).  
Porównanie próbki pielęgnowanej preparatem CURING ECO i próbki referen-
cyjnej (bez pielęgnacji)

* zgodnie z standardami ASTM ilość wody, która ewaporuje z betonu nie 
powinna przekroczyć 0,055 g/cm2 po 72h

próbka referencyjna

 

CURING ECO

 czas:  1 dzień  2 dni  3 dni  4 dni
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limit zgodny z normą ASTM C309* 


