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BETOMIX-BV10 (BV)
Domieszka do zapraw oraz betonów wibroprasowanych

Właściwości:
Dzięki działaniu uplastyczniającemu, BETOMIX-BV10 (BV) 
pozwala na lepsze zdyspergowanie ziaren cementu 
oraz na zmniejszenie sił tarcia pomiędzy ziarnami 
cementu i kruszywa. Produkowany beton cechuje się 
lepszym zagęszczeniem.

Zastosowanie:
BETOMIX-BV10 (BV) jest domieszką uplastyczniającą 
przeznaczoną do produkcji betonu w zakresie 
konsystencji wilgotnej. Produkty betonowe z tą domieszką 
charakteryzują się dobrym zamknięciem powierzchni 
bocznych, wspaniałym tworzeniem smug i brakiem 
przywierania mieszanki do stempla.

Dane techniczne:
Baza:    środki powierzchniowo czynne
Postać:    ciecz
Barwa:    jasnoniebieska
Gęstość:   1,00 - 1,03 g/cm3

Zalecana temp.
obróbki:   > +5°C
Magazynowanie:  12 miesięcy w szczelnie    
   zamkniętym, oryginalnym  
   opakowaniu, w pomieszczeniu  
   chłodnym, lecz chronionym   
   przed mrozem. Naruszone  
   opakowanie  zużyć w jak  
   najkrótszym  czasie.

Opakowania:
Kontener:  1000 kg
Beczka:    200 kg
Pojemnik:   25 kg

Dozowanie:
- zalecane dozowanie 0,2–0,4% masy środka
wiążącego,
- dozowanie uzależnione jest m.in. od reaktywności
cementu i krzywej uziarnienia,
- przed zastosowaniem domieszki zalecane jest
wykonanie prób,
- zaleca się wymieszanie produktu przed użyciem.

Obróbka:
BETOMIX-BV10 (BV) można dodawać do mieszanki 
żwirowo-piaskowej. W przypadku bardzo suchego 
kruszywa możliwe jest dodawanie domieszki do 
gotowej mieszanki po wcześniejszym wykonaniu prób, 
w celu określenia prawidłowej ilości wody zarobowej. 
Dla określenia czasu mieszania konieczne jest 
wykonanie zarobów próbnych.

Wskazówki:
- nie powoduje korozji zbrojenia.

Nasze wskazówki nie obejmują wszystkich 
szczegółów. Przed zastosowaniem
wskazane jest wykonanie prób wstępnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zapoznanie się z aktualną Kartą
Charakterystyki Chemicznej.
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Udzielamy gwarancji odnośnie do jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza 
instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji własną fachową służbę doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej instrukcji technicznej, niniejsza instrukcja traci swą ważność.
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