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BETOCRETE-P10 (FM) 
Výr. č.: 4 06704 

Koncentrovaný ztekucovací prostředek k použití v závodech  
na výrobu prefabrikátů 
 
Oblasti použití: 
 

BETOCRETE-P10 (FM) se hodí obzvláště 
k výrobě prefabrikovaných dílů ve vysoké 
kvalitě pohledového betonu z tekutých 
betonů. Prvkům, které se po výrobě rychle 
vyndají z forem, propůjčuje BETOCRETE-P10 
(FM) má velmi dobrou počáteční pevnost. 
Výrobní cykly tak lze optimálně plánovat. 
 

Vlastnosti: 
 

BETOCRETE-P10 (FM) je vysoce koncentrovaný 
produkt, který účinně podporuje dispergaci 
částic betonu a jejich rovnoměrné rozdělení 
ve struktuře betonu. Proto vykazují betony 
modifikované BETOCRETE-F4 (FM) nižší vnitřní 
třecí síly. Produkt má velmi vysoký potenciál 
úspory vody příp. ztekucování současně při 
velmi dobré počáteční pevnosti. 
 

Technické údaje: 
Báze surovin: melamín-/ naftalínsulfonát 
Barva:  hnědá 
Konzistence: tekutá 
Hustota:  1,23 g/cm3  
Skladování:      v uzavřeném originálním  

balení, chránit před mrazem  
a znečištěním  

Trvanlivost:   12 měsíců při +20°C   
v originálním balení  

Dodávané balení: 1.100 kg kontejner 
       220 kg sud 

         25 kg nádoba   
Třída ohrožení vod (WGK): 1 (samozařazení) 
 

Oblast dávkování: 
 

vztaženo na cement:  0,3 – 2,0 mn.%. 
Potřebné dávkovací množství závisí mimo jiné 
na receptuře betonu a reaktivitě cementu. Je 
třeba ho stanovit v rámci průkazní zkoušky. 
 

Zpracování: 
 

BETOCRETE-P10 (FM) se především přidává do 
hotové směsi. Přidání se záměsovou vodou je 
po průkazní zkoušce rovněž možné. Doba 
míchání závisí na míchačce a musí být 
příslušně přizpůsobena. V každém případě ej 
třeba zajistit dostatečnou dobu míchání. 
 

Důležitá upozornění: 
 

  Před použitím v betonu je třeba vždy 
provést průkazní zkoušku podle platných 
norem (jak DIN tak EN).  

  Doba účinnosti ztekucovacího prostředku 
závisí na povětrnostních podmínkách. 

 

Kontrola / povolení: 
 

Ztekucovací prostředek (FM) podle DIN EN 
934-2 : díl 3.1 & 3.2. 
 

Bezpečnostní pokyny: 
 

Dbejte pokynů v platném Bezpečnostním listu 
ES!  

 


