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PURCOLOR-5000 
Plastyfikator do wyrobów wibroprasowalnych ograniczający powstawanie 
wykwitów wapiennych

Właściwości:
PURCOLOR-5000 jest domieszką, która w zakresie 
konsystencji wilgotnej ogranicza powstawanie 
wykwitów wapniowych i zwiększa intensywność barwy 
elementów. W zakresie konsystencji plastycznej i ciekłej, 
domieszka cechuje się działaniem stabilizującym, tzn. 
zapobiega wyciekaniu wody na powierzchnię betonu. 
PURCOLOR-5000 wpływa korzystnie na rozwój 
wytrzymałości betonu.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie przy produkcji 
warstwy fakturowej barwionych elementów 
prefabrykowanych, wyrobów dla drogownictwa oraz 
elementów małej architektury ogrodów, np.:
- betonowa kostka brukowa,
- palisady,
- donice betonowe,
- krawężniki,
- płyty chodnikowe,
- elementy małej architektury betonowej,

Dane techniczne:
Baza:    kwas oleinowy
Postać:    ciecz
Barwa:    jasnożółta
Gęstość:   1,04 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 0,2–0,5% 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:
PURCOLOR-5000 zaleca się dodawać do gotowej 
mieszanki. Po wykonaniu prób możliwe jest dozowanie 
bezpośrednio na wilgotne kruszywo, jak również z 
wodą zarobową.

Wskazówki:
- w zakresie konsystencji wilgotnej PURCOLOR-5000
może uplastyczniać mieszankę betonową,
- PURCOLOR-5000 ogranicza powstawanie
wykwitów wapniowych i zwiększa intensywność barwy.

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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