
Instrukcja techniczna

SCHOMBURG Polska sp. z o. o.
ul. Sklęczkowska 18a
PL-99-300 Kutno
tel. 024 254 73 42
fax 024 253 64 27
e-mail: biuro@schomburg.pl
www.schomburg.pl

REDOMENT (FM) 
Domieszka upłynniająca

1488
SCHOMBURG Polska
ul. Sklęczkowska 18A

99-300 Kutno
05

401419
1488–CPR–0023/Z

PN-EN 934-2+A1:2012
Domieszka upłynniająca do betonu

EN 934-2:2009+A1:2012:T3.1/3.2

Zawartość chlorków:

Zawartość alkaliów:

Wytrzymałość na ściskanie:

Redukcja wody zarobowej:

Wpływ na konsystencję:

Zawartość powietrza:

Oddz. korozyjne:

Subst. niebezpieczne:

Maksymalnie 0,1%

Maksymalnie 5,0%

Spełnia wymagania

Spełnia wymagania

Spełnia wymagania

Spełnia wymagania 

Brak, zawiera wyłącznie 

składniki z listy aprobowanej 

PN-EN 934-1:2009 A.1

Brak

Właściwości:
REDOMENT (FM) jest domieszką obniżającą
naprężenia powierzchniowe wody zarobowej, 
zmniejszającą siłę tarcia pomiędzy ziarnami cementu 
i kruszywem i zapobiegającą segregacji składników. 
Domieszka stosowana jest przy produkcji betonów 
okonsystencji od plastycznej do ciekłej. REDOMENT 
(FM) zwiększa wytrzymałość końcową betonu i jego 
odporność na środowisko agresywne. Domieszka 
pozwala na uzyskanie gładkich powierzchni 
betonowych przy niskim stosunku wodno-cementowym.

Zastosowanie:
REDOMENT (FM) przeznaczony jest do produkcji 
wysokiej jakości elementów budowlanych z betonu,
wytwarzanych zarówno z betonu towarowego, jak 
również jako prefabrykaty. Domieszka może być
stosowana w betonie zbrojonym oraz w betonie
sprężonym.

Dane techniczne:
Baza:    melamina
Postać:    ciecz
Barwa:    przezroczysta
Gęstość:   1,16 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:  1100 kg
Beczka:    200 kg
Pojemnik:   25 kg

Dozowanie:
- zalecane dozowanie 0,2–2,0% 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:
REDOMENT (FM) należy dodawać do gotowej 
mieszanki betonowej. Dodawanie z wodą zarobową 
jest możliwe po wykonaniu prób, mających na celu 
określenie właściwej ilości wody, w celu uzyskania 
wymaganej konsystencji. Dla określenia czasu mieszania 
konieczne jest wykonanie zarobów próbnych.
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REDOMENT (FM)

Wskazówki:
- nie powoduje korozji zbrojenia ,
- REDOMENT (FM) przy zachowaniu stałego stosunku
wodno-cementowego powoduje zwiększenie płynności
mieszanki,
- REDOMENT (FM) przy zachowaniu stałej konsystencji
mieszanki umożliwia obniżenie stosunku
wodno-cementowego,
- obniżenie stosunku wodno-cementowego powoduje
m.in. podwyższenie wytrzymałości końcowej i 
szczelności betonu.

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.
            
           03/15/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.
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