
Použití výrobku  
Nemrznoucí přísada do stavebních hmot 

 
 
Zásady a stručný postup betonáže při nízkých a záporných teplotách 

1) Pro betonování při záporných teplotách je nejlépe použít portlandský cement třídy 42,5 nebo 
52,5 s vysokou počáteční pevností (tedy CEM I 42,5 R nebo 52,5 R), tedy cementy s rychlým 
hydratačním procesem. 

2) Velmi důležité je brát zřetel na vodní součinitel, neboť za předpokladu úplného zhutnění 
cementového tmelu, se zvyšující se hodnotou w/c ( hmotnostní poměr účinného obsahu vody 
(w) k dávce cementu (c) v čerstvém betonu) klesá pevnost cementového kamene, z důvodu 
jeho zvyšující se porozity. Obvyklá hodnota w/c se při výrobě betonu pohybuje v rozmezí 0,35 
až 0,8. Hydratace cementu přímo závisí na hodnotě vodního součinitele a zásadním 
způsobem prodlužuje minimální dobu po kterou je nutné chránit beton proti promrzání. 

3) Bednění a výztuž musí být před betonováním očištěny od sněhu a námrazků. Povrch 
podkladu, na který se betonuje, musí mít teplotu nejméně +5°C a stejně tak i všech složek 
vstupující do fáze přípravy betonové směsi. 

4) Teplota betonové směsi nesmí klesnout před uložením do bednění pod +10°C a musí být 
taková, aby na začátku tuhnutí byla teplota čerstvého betonu rovna +5°C 

5) Spřažené betonové konstrukce před zmonolitněním mají být spolehlivě prohřáty na teplotu 
nejméně +5°C a tuto teplotu je třeba udržovat až do dosažení potřebné pevnosti.  

6) Po celou dobu tuhnutí betonu je potřeba konstrukci chránit před promrznutím vhodnými  
tepelně-izolačními prostředky. Upozornění: Použití PE fólií v zimním období je nedostatečné, 
nezabraňují úniku tepla uvolněného při hydratačním procesu. 

Pozn.: Je potřeba si uvědomit i skutečnost, že: Cement balený v pytlích je nutno chránit před 
deštěm, vlhkem a sněhem nejlépe v suchém skladu. V průběhu dlouhodobého skladovaní způsobí 
vzdušná vlhkost a oxid uhličitý z ovzduší částečnou hydratací a karbonataci cementu. Po třech 
měsících klesá pevnost řádně skladovaného cementu o 10 až 20%, po šesti měsících o 20 až 
30%. Z čehož plyne snížení počáteční i požadované konečné pevnosti betonu, zpomalení 
hydratačního procesu, sníženi uvolňovaného tepla vznikajícího při hydratačním procesu. 

 
Vlastnosti, použití, aplikace a dávkování Nemrznoucí přísady do stavebních hmot 
 
Vlastnosti: 

• Bezchloridová, nezpůsobuje korozi armovací výztuže 
• Neobsahuje čpavek, bez zápachu 
• Urychluje tuhnutí a vytvrzování 
• Zlepšuje zpracovatelnost, dodává plasticitu směsi 
• Umožňuje zpracovatelnost betonu a cementem pojených hmot do -10°C 
• Zvyšuje hydroizolační vlastnosti, pevnost a vodonepropustnost 

Použití: 
• Pro betonování za nočních poklesů teploty nebo nárazové studené vlny do -10°C 
• Pro předepjatý beton, železobetonové konstrukce 
• Pro urychlení fáze tuhnutí ve výrobnách prefabrikátů 

Aplikace: 
1) Přísadu přidávat do záměsové vody nebo betonové směsi. 
2) Z důvodů rovnoměrného rozložení přísady nutno důkladné mísení, cca 2 min. při 1m3 směsi. 
3) Teplota jednotlivých komponentů nesmí při přípravě poklesnout pod +5°C. 
Dávkování: 
Spotřeba do -5°C – 0,75 l na 100 kg cementu nebo cementové směsi včetně vápna 
Spotřeba do -10°C – 1,5 l na 100 kg cementu nebo cementové směsi včetně vápna 


