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PURCOLOR-6000-HC (DM) 
Domieszka ograniczająca wykwity wapienne, intensyfikująca wybarwienie, 
przeznaczona do produkcji wyrobów o wysokich parametrach
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PN-EN 934-2+A1:2012
Domieszka uszczelniająca do betonu

EN 934-2:2009+A1:2012:T9

Zawartość chlorków:

Zawartość alkaliów:

Absorpcja kapilarna:

Wytrzymałość na ściskanie:

Zawartość powietrza:

Oddz. korozyjne:

Subst. niebezpieczne:

Maksymalnie 0,1%

Maksymalnie 1,0%

Spełnia wymagania

Spełnia wymagania

Spełnia wymagania

Brak, zawiera wyłącznie składniki 

z listy aprobowanej 

PN-EN 934-1:2009 A.1

Brak

Właściwości:
PURCOLOR-6000-HC (DM) jest ciekłą domieszką 
uszczelniającą przeznaczoną do produkcji wyrobów 
beotnowych o wysokiej trwałości oraz walorach 
estetycznych. Dzięki aktywnym składnikom domieszka 
pozytywnie wpływa na ogranicznie zarówno 
pierowotnych jak i wtórnych wykwitów wapniowych. 
Dzięki temu uzyskujemy lepsze i trwalsze wybarwienie 
gotowych wyrobów. Stosowanie 
PURCOLOR-6000-HC (DM) jest szczególnie zalecane 
w połączeniu z pigmentami REMICOLOR oraz 
REMIFEROX.

Zastosowanie:
PURCOLOR-6000-HC (DM) przeznaczony jest do 
produkcji betonów o konsystencji F1 i F2 zarówno do 
betonu w warstwie fakturowej jak i konstrukcyjnej:
- betonowej kostki brukowej
- palisad
- donic
- krawężników

- płyt
- okładzin betonowych
- elementów dekoracyjnych

Zalety:
- wysoce skuteczne redukowanie podciągania 
kapilarnego
- wysoce skuteczne ograniczanie wykwitów wapniowych 
w betonach barwionych
- poprawa stopnia zagęszczenia wyrobów betonowych
- poprawa zaciągu bocznego wyrobów betonowych
- poprawa wybarwienia wyrobów barwionych

Dane techniczne:
Skład:    mieszanina kwasów   
   tłuszczowych
Barwa:    mleczna
Postać:    ciekła
Gęstość:   1,0 ±0,02 g/cm3

pH:    5 - 7
Zawartość chlorków: < 0,1%
Temp. obróbki:   min. +10°C, maks. +30°C
Magazynowanie:  6 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:    180 kg
Pojemnik:   25 kg
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PURCOLOR-6000-HC (DM)

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla specjalnych wymagań wykraczających poza ramy opisanego wyżej zastosowania, 
których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji własną fachową służbę doradczą. Wiążące prawnie są jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie 
zwalnia Wykonawcy z dołożenia starań podczas stosowania produktu. W sytuacjach wątpliwych należy wykonać powierzchnię wzorcową. Z chwilą wydania przez nas nowej instrukcji technicznej 
niniejsza traci swą ważność.                             10/13/MO

Dozowanie:
Zalecane 0,5 – 1,3 % wag. w stosunku do ilości środka 
wiążącego (cement/ wypełniacz).
Odpowiednie proporcje należy sprawdzić w testach 
wstępnych z użyciem danego rodzaju cementu i krzywej 
uziarnienia stosowanego kruszywa.
Dodawaną ilość PURCOLOR-6000-HC (DM) należy 
ustalić przy uwzględnieniu kryteriów obróbki i 
wymaganych właściwości docelowego wyrobu.
Zaleca się wymieszanie produktu przed użyciem.

Obróbka:
PURCOLOR-6000-HC (DM) należy dodawać do 
gotowej masy betonowej. Możliwe jest dozowanie 
domieszki razem z wodą zarobową ale należy brać pod 
uwagę zmianę konsystencji betonu na skutek działania 
domieszki.
Czas mieszania powinien zapewniać prawidłowe 
ujednorodnienia betonu.

Czyszczenie i pielęgnacja urządzeń:
Regularne płukanie dozowaników zwiększa 
żywotność instalacji oraz zmniejsza czas przestojów 
na naprawy. W celu uniknięcia przywierania betonu 
oraz łatwiejszego czyszczenia betoniarki zalecamy 
stosowanie środka REINIT-BM. Do usuwania 
stwardniałego betonu zalecamy stosowanie środka 
REINIT-R. 

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.

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.
            
           09/15/FP/RS

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.
            
           9/18/ŁW
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