
 
 
 

Technický list 07.92 Plastifikátor betonů - speciál 

 

Výrobek  Jednosložková superplastifikační a ztekující přísada na bázi modifikovaných 
syntetických polymerů. Určený pro výrobu betonových výrobků. Usnadňuje 
výrobní proces zlepšuje kvalitu hotových výrobků. 

Vlastnosti  þ Zlepšuje zhutňování; 
þ Zlepšuje zpracování; 
þ Lepší jakost (uzavřenost) povrchu; 
þ Snižuje propustnost a nasákavost, zvýšení jeho odolnosti vůči klimatickým  
    a chemickým vlivům; 
þ Omezení tvorby výkvětů na betonuí; 
þ Zvýšení intenzity a stálosti zabarvení barevného betonového zboží; 
þ Má nivelační schopnosti; 
þ Zvyšuje počáteční a konečné pevnosti a hutnost betonu; 
þ Snižuje výskyt smršťovacích trhlin a paropropustnost betonů a cementem 
    pojených hmot; 

Použití  - Pro tuhé až zavlhké konzistence betonu; 
- Pro architektonické a pohledové betony; 
- Pro výrobu prefabrikovaného betonu - zámkové dlažby, betonových dlaždic,  
  betonových trub, betonového lícového zdiva, umělého kamene, dekoračních 
  betonových dílců apod.; 
- Pro výrobu injektážních hmot, pohledové betony a zámkové dlažby; 
- Vhodný na betony určené pro podlahové vytápění; 
- Vhodný pro piloty, injektáže, příjezdové rampy a garážová stání; 
 

Balení  Kanystr 25 kg, sud 215 kg a kontejner 1000kg 
Barva  Žlutohnědá 

   
Technické údaje      

Základ  - deriváty karboxylových kyselin a tenzidy 
Konzistence  - kapalina 

Hustota  kg/l 1,03 (při 20°C)  
Obsah chloridů  % 0  

Provzdušnění  % < 1 (v zavlhlých směsích) 
Tepelný rozsah použití  °C +5 / +40  

Skladovatelnost  měsíce 12 (při teplotách od +0°C do +50°C chráněných 
před mrazem a přímým slunečním zářením.) 

Dávkování  litrů 0,25 – 0,75 (na každých 100kg cementu pro betony) 
     

Pokyny  Přísada se přidává při míchání přímo do hotové cementové směsi nebo do 
záměsové vody. Dobu míchání je nutno prodloužit o cca 2-3 min., z důvodu 
rovnoměrnosti rozložení přípravku a homogenizaci betonové směsi.  

Upozornění  V případě zmrznutí před použitím je třeba přísadu před upotřebením řádně 
rozmrazit a promíchat.  

Čištění  Materiál : ihned vodou 
Ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 07.92». 
Aktualizace  Aktualizováno dne:  Vyhotoveno dne: 01.11.2007 

    
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném 
případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné 
povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. 

 


