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_____________________________________________________________________________________________________________ 
Práva kupujícího ohledně kvality našich materiálů jsou upravena prodejními a dodacími podmínkami. Pro požadavky nad rámec zde 
popsaného použití, je Vám k dispozici naše technická poradenská služba, právní závaznost však vyžaduje předchozí písemné potvrzení z naší 
strany. Popis výrobku nezbavuje uživatele povinnosti být pečlivý. V případě pochybností je třeba založit zkušební plochy. Vydáním nového 
Technického listu pozbývá starý svou platnost.  
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PURCOLOR 6000 (DM)                  výr. č. : 4 01420 

Přísada k omezení tvorby výkvětů a příznivě působící 
na intenzitu barev 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K výrobě barevných betonářských výrobků, určených 

pro zahrady a vnější architektonické prostory, jako jsou 

např.: 

 betonové dlaždice 

 palisády 

 tvarovky na záhony, květináče 

 vysoké a nízké chodníkové obrubníky 

 chodníkové desky, desky k použití na terasy apod. 

PURCOLOR-6000 (DM) se používá pro betony třídy 

konzistence F1 a F2. 

 

Vlastnosti: 

Díky svému hydrofobizačnímu působení PURCOLOR 

6000 (DM) snižuje kapilární nasákavost betonu a 

výrazně tak redukuje sklon k tvorbě výkvětů. 

PURCOLOR 6000 (DM) zvyšuje zhutnitelnost betonu 

a je zárukou rovnoměrného a uzavřeného povrchu 

betonové plochy. 

 

Technické údaje: 

Báze (výchozí surovina): směs mastných kyselin 

Barva: bílá 

Konzistence: tekutá 

Hustota: 1,00 g/cm
3
 

Teplota zpracování: nad +5 °C 

Skladování: v suchu, chránit před 

mrazem, 12 měsíců 

v originálním uzavřeném 

obalu 

Dodávaná balení: 1 000 kg kontejner 

    210 kg sud 

      25 kg  kanystr 

Třída znečištění vody: WGK 1 (vlastní zařazení) 

 

Spotřeba/dávkování (vztaženo na obsah cementu): 

Doporučené dávkování: 0,5–1,3 hmotn. %  

Potřebné dávkované množství závisí na receptuře 

výroby betonu a reaktivitě cementu a určuje se 

zkouškou.  

 

Zpracování: 

PURCOLOR 6000 (DM) se přidává přednostně do 

hotové betonové směsi. Po vyzkoušení lze přípravek 

přimíchat i do záměsové vody. Dobu míchání směsi je 

v každém případě nutno přizpůsobit konkrétním 

podmínkám. 

 

Důležité pokyny: 

 Před použitím ověřte vždy zkouškou dle platných 

norem vhodnost přípravku pro konkrétní aplikaci. 

 PURCOLOR 6000 (DM) výrazně omezuje tvorbu 

výkvětů. 

 Nedoporučuje se používat PURCOLOR 6000 (DM), 

je-li potřeba, aby zhotovený beton byl vystaven 

vnějším teplotám pod +12 °C dříve než za 24 hod. -

může dojít k zeslabení účinku přípravku. Mladé 

betony, zejména barevné betony a betonářské 

výrobky by se obecně neměly skladovat ve vnějších 

prostorách při teplotách pod +10 °C dříve než za 48 

hod. od zhotovení. Náchylnosti betonu k výkvětům 

se tím ještě sníží. 

 

Výrobek odpovídá/je certifikován: 

PURCOLOR 6000 (DM) je certifikován jako těsnicí 

přísada do betonu (DM) dle DIN EN 934-2, část 9. 

Obsahuje pouze složky dle EN 934-1:2008, příloha A1. 

 

Dodržuje pokyny v aktuálním Bezpečnostním listu 

dle směrnic ES! 
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EN 934-2 
PURCOLOR-6000 

 Těsnicí přísada do betonu 

EN 934-2 : část 9 

Obsah chloridů: max. 0,10 hmotn. % 

Obsah alkálií: max. 8,5 hmotn. % 

Korozívní účinky: obsahuje pouze složky 
dle EN 934-1 : 2008, příloha A.1 

Pevnost v tlaku:                  vyhovuje 

Kapilární absorpce vody:  vyhovuje 

Obsah vzduchu:  vyhovuje 

Obsah nebezpečných látek: neurčuje se 


