
TECHNICKÝ LIST 

 

 

STAVITELSTVO 

Ekoment RT / Ekoment RAPID 

CEMENTOVÉ KOTEVNÉ ZMESI 

 

 

 

TL_EKOMENT RT / EKOMENT RAPID_04/2022_EMEA_EUR_SK 1 | 3 

  

CHARAKTERISTIKA 

Ekoment RT je hydraulická prefabrikovaná zmes na báze 
portlandského cementu a špeciálnych prísad, ktoré upra-
vujú reologické vlastnosti a tuhnutie zmesi. 

Kotevná zmes Ekoment RT je určená predovšetkým na 
upínanie tyčových oceľových alebo syntetických kotiev a 
pre aplikáciu zavŕtavacích kotevných systémov typu R a 
typu TITAN. Zmes Ekoment RT je rovnako využiteľná pre 
výplňové a spevňujúce injektáže. 

Ekoment RAPID je modifikovaná alternatíva zmesi splňu-
júca požiadavky na rýchlejší nábeh pevností. Využíva 
zmes portlandského a hlinitanového cementu (< 15%), 
jemnozrnného spojiva a špeciálnych plastifikačných prí-
sad. 

Kotevná zmes Ekoment RAPID je využívaná najmä pre 
upínanie kotevných prvkov s možnosťou ich aktivácie 
v krátkom čase. 

VLASTNOSTI 

Kotevné zmesi Ekoment RT a RAPID sú jednoducho 
spracovateľné, neinklinujú k segregácii, majú nízke zmrš-
ťovanie a sú objemovo stále. Obe varianty zmesi dosa-
hujú v krátkom čase vysoké hodnoty pevnosti v tlaku aj v 
ťahu za ohybu (v priamej závislosti na zvolenom vodnom 
súčiniteli). 

Pri nižší hodnote vodného súčinitele (v/c ~ 0,2 až 0,25) 
majú finálne zmesi tixotropné vlastnosti a súčasne vyššie 
hodnoty pevností. Vďaka tomu sú s výhodou používané 
napríklad na injektáž uklonených alebo dovrchne inštalo-
vaných kotevných prvkov. 

TECHNICKÉ DÁTA 

Technické dáta uvedené ďalej sú laboratórne hodnoty, 
ktoré boli namerané v laboratórnych podmienkach pri 
v/c = 0,35 a teplote 20 °C. V praxi sa môžu líšiť v dôsledku 
povrchových vlastností podkladu, teploty, tlaku, vlhkosti 
a iných faktorov. 

MATERIÁLOVÉ DÁTA 

Parameter MJ Ekoment RT Ekoment RAPID 

Spotreba 
zámesovej vody 

l/kg zmesi 5 – 12,5 / 25 

Začiatok tuhnutia min > 120 20 

Koniec tuhnutia min < 360 30 

Doba spracovania 
(pri teplote 20 °C) 

min 60 20 

Veľkosť zrna mm < 0,3 < 0,5 

Sypná hmotnosť kg.m-3 1200 ± 100 (usadlá zmes) 

Obsah chloridových 
iónov 

% < 0,05 < 0,005 

Objemová stálosť 
(zmrašťovanie) 

% < 0,05 < 1,0 

Odlúčenie vody % < 0,5 < 0,5 

MECHANICKÉ DÁTA 

Ekoment RT 

Doba 
tvrdnutia 

Pevnosť v tlaku 
[MPa] 

Pevnosť v ťahu 
za ohybu 

[MPa] 

po 2 hod - - 

po 4 hod 0,5 0,1 

po 6 hod - - 

po 8 hod 1,0 0,3 

po 12 hod 5,5 1,5 

po 1 dni 23,0 4,5 

po 3 dňoch 40,0 5,5 

po 7 dňoch 46,0 6,0 

po 28 dňoch 52,0 6,5 
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Ekoment RAPID 

Doba 
tvrdnutia 

Pevnosť v tlaku 
[MPa] 

Pevnosť v ťahu 
za ohybu 

[MPa] 

po 2 hod 5,5 1,4 

po 4 hod 6,0 1,6 

po 6 hod 6,5 1,7 

po 8 hod 6,5 1,7 

po 12 hod 9,0 2,2 

po 1 dni 9,0 2,4 

po 3 dňoch 10,0 2,6 

po 7 dňoch 18,5 4,0 

po 28 dňoch 28,5 6,5 

NÁRAST PEVNOSTI V TLAKU V ZÁVIS-

LOSTI NA VODNOM SÚČINITELI 

Ekoment RT 

 

Ekoment RAPID 

 

Zvolený vodný súčiniteľ má zásadní vplyv na postupné nadobú-
daní pevnosti aj na výslednú pevnosť. Vyššiu citlivosť na použitý 
objem zámesovej vody vykazuje Ekoment RAPID a to vďaka po-
užitej kombinácii portlandského a hlinitanového cementu. 

SPRACOVANIE 

Zmesi sa zmiešavajú s vodou. Množstvo zámesovej vody 
sa volí s ohľadom na požadovanú rýchlosť nábehu pev-
ností, finálnu pevnosť a technologické podmienky apliká-
cie zmesi (čerpanie, dĺžka výstupných hadíc, typ čerpadla 
a podobne). Odporúčaný vodný súčiniteľ sa pohybuje v 
rozmedzí v/c= 0,2 – 0,5, čo predstavuje množstvo záme-
sovej vody na jedno 25 kg balenie kotevnej zmesi od 5 l 
(vznikne ~ 13 l hotovej zmesi) po 12,5 l (vznikne ~ 20 l 
hotovej zmesi). 

Pre spracovanie sú používané špeciálne čerpadlá a za-
riadenia pre zmesi na cementovej báze, napr. šnekové 
čerpadlo M 400 NT alebo IBO-REP. V prípade použitia 
ručného náradia na prípravu zmesi musí byť rýchlosť mie-
šania minimálne 450 ± 50 ot./min. 

Do prefabrikovanej zmesi sa nesmú pridávať žiadne 
ďalšie látky. Zmesi Ekoment RT a Ekoment RAPID sa ne-
smie aplikovať, pokiaľ je teplota vzduchu a prostredia niž-
šia ako + 5 °C. Po vytvrdnutí sú kotevné zmesi mrazuv-
zdorné. 
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STANOVENIE OBJEMOVEJ HMOTNOSTI 

V ZÁVISLOSTI NA VODNOM SÚČINITELI 

Pre možnosť kontroly zámesi in-situ je odporúčané využí-
vať výplachových váh, umožňujúcich rýchle stanovenie 
objemovej hmotnosti čerstvej zmesi. Jej hraničné hodnoty 
pre odporúčaný rozsah vodného súčinitele pre obe va-
rianty zmesi sú uvedené v tabuľke nižšie. 

Vodní 
súčiniteľ 

Objemová hmotnosť Technický predpis 

v/c = 0,20 1950 ± 200 kg.m-3 EN 1015-6 

v/c = 0,35 1900 ± 200 kg.m-3 EN 1015-6 

v/c = 0,50 1800 ± 200 kg.m-3 EN 1015-6 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A OBMEDZE-

NIA 

Dodržujte všeobecne platné bezpečnostné predpisy a zá-
sady pre manipuláciu s chemikáliami. 

Bližšie informácie sú uvedené v príslušných kartách bez-
pečnostných údajov pre Ekoment RT a Ekoment RAPID. 

BALENIE 

Kotevné zmesi Ekoment RT a Ekoment RAPID sú štan-
dardne dodávané v papierových vreciach s hmotnosťou 
25 kg, uložených na EUR paletách v množstve 40 ks 
vriec, tj. celkom 1000 kg na palete, chránených zmršťo-
vacou fóliou. 

SKLADOVANIE A TRVANLIVOSŤ 

Kotevné zmesi musí musia byť skladované v suchom, 
chladnom a vetrateľnom prostredí v originálnych uzavre-
tých obaloch. Chrániť pred vodou, vlhkosťou a mrazom. 

Pri splnení podmienok skladovania sú kotevné zmesi sta-
bilné najmenej 6 mesiacov od dátumu výroby. 

ZATRIEDENIE ODPADOV A POKYNY 

PRE ICH LIKVIDÁCIU 

Všetky odpady likvidovať v súlade s požiadavkami zá-
kona č. 79/2015 Z. z., v znení neskorších predpisov. 

Zvyšok materiálu Ekoment RT alebo Ekoment RAPID je 
možné zmiešať v odpadovej nádobe s vodou a po cca 8 
hod. je možné ho zneškodniť ako bežný stavebný odpad. 

Odpad Kód Kat. Charakteristika 

Nespotrebovaný 
materiál 

101311 O 

Odpady z kompozitných 
materiálov na báze cementu 
iné ako uvedené v 10 13 09 
a 10 13 10 

Stuhnutý materiál 170101 O Betón 

Vyprázdnené obaly 150101 O Obaly z papiera a lepenky 

VYHLÁSENIE 

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú stavu našich 
vedomostí a skúseností k dátumu vydania, ktorý je uve-
dený v päte dokumentu. Stav vedomostí a skúseností sa 
ďalej rozvíja. Dbajte prosím o to, aby ste vždy používali 
aktuálne vydanie technického listu. 

Popis použitia výrobku v tomto technickom liste nemôže 
mať na zreteli zvláštne podmienky a vzťahy, ktoré sa pre-
javujú v jednotlivých prípadoch. Vyskúšajte preto náš vý-
robok vždy pred používaním na jeho vhodnosť pre kon-
krétny účel použitia. 

Použitie, spracovanie a aplikácia nášho výrobku prebie-
hajú prirodzene mimo naše možnosti kontroly. Podliehajú 
preto výhradne Vašej zodpovednosti práve tak ako výsle-
dok spracovania, ktorý bol dosiahnutý na základe našich 
užívateľsko-technických informácií. 

Žiadny údaj v tomto technickom liste nepredstavuje zá-
ruku v právnom zmysle. Vyhlasujeme, že za výrobok ru-
číme len v rámci zmluvných dojednaní vedúcich k jeho 
získaniu. 

MINOVA BOHEMIA s.r.o. 
Lihovarská 1199/10 
716 00 Ostrava-Radvanice | CZ 

T +420 596 232 801 
E minova.cz@minovaglobal.com 

www.minova.cz 

 

  

 

 

 

 


