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REMICRETE-SP561 (FM)
Domieszka upłynniająca na bazie modyfikowanych polimerów przeznaczonych 
do betonów o wymaganym długim czasie urabialności
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PN-EN 934-2+A1:2012
Domieszka upłynniająca do betonu

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

Zawartość chlorków:

Zawartość alkaliów:

Wytrzymałość na ściskanie:

Redukcja wody zarobowej:

Zawartość powietrza:

Wpływ na konsystencję:

Oddziaływanie korozyjne:

Subst. niebezpieczne:

maksymalnie 0,1 % 

maksymalnie 2,0 %

spełnia wymagania

spełnia wymagania

spełnia wymagania

spełnia wymagania

brak, zawiera wyłącznie 

składniki z listy aprobowanej 

PN-EN 934-1:2009 A.1

patrz karta charakterystyki

Właściwości:
REMICRETE-SP561 (FM) jest wysokofektywną 
domieszką powstałą na bazie polimerów. 
W porównaniu do tradycyjnych domieszek 
uplastyczniających, dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych surowców, możliwa jest produkcja 
bardzo homogenicznych mieszanek betonowych, w 
których wewnętrzne siły tarcia między składnikami są 
zminimalizowane. Stosowanie domieszki pozwala 
na uzyskiwane długich czasów urabialności betonu, 
również w okresie letnim.

Zastosowanie:
REMICRETE-SP561 (FM) zaleca się wykorzystywać
przy produkcji betonu towarowego o wymaganym
długim czasie urabialności. Stosowanie domieszki
pozwala na uzyskanie niskich wskaźników w/c, a tym
samym zwiększenie wytrzymałości oraz odporności na
agresję chemiczną i fizyczną. REMICRETE-SP561 (FM)
jest domieszką, która sprawdza się szczególnie dobrze

przy produkcji betonów towarowych o wymaganym
wydłużonym czasie urabialności i zakresie konsystencji
od plastycznej  do ciekłej. Domieszka może być
stosowana w betonie zbrojonym i sprężonym. 
Domieszka nie opóźnia wczesnego narastania 
wytrzymałości.

Dane techniczne:
Baza:    modyfikowane polimery
Postać:    ciecz
Barwa:    brązowa
Gęstość:   od 1,08 do 1,14 g/cm³
Przechowywanie:  w oryginalnie zamkniętych
   pojemnikach, chronić przed
   zanieczyszczeniami
Trwałość:   12 miesięcy w oryginalnie
   zamkniętych pojemnikach,
   (+ 20° C)
Opakowanie:
Kontener:   1060 kg
Beczka:    200 kg
Pojemnik:   25 kg

Dozowanie:
- zalecane dozowanie 0,2–1,5% masy środka
wiążącego,
- dozowanie uzależnione jest m.in. od reaktywności
cementu i krzywej uziarnienia, przed zastosowaniem
domieszki wskazane jest wykonanie zarobów próbnych.
- zalecane dozowanie 0,7% masy środka wiążącego.
- zaleca się wymieszanie produktu przed użyciem.

Obróbka:
REMICRETE-SP561 (FM) należy dodawać bezpośrednio
do gotowej mieszanki betonowej. Przy dozowaniu
wtórnym z wodą należy wcześniej przeprowadzić 
próby zachowania się mieszanki. Czas mieszania 
zależy od rodzaju mieszarki i powinien zapewnić 
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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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równomierne rozprowadzenie domieszki. Orientacyjny 
czas mieszania wynosi 5 minut.

Wskazówki:
- nie powoduje korozji zbrojenia
- w przypadku wymaganych wydłużonych czasów
urabialności mieszanki zalecamy stosowanie domieszki
w kombinacji z produktami SAVEMIX-4200 (FM) lub
domieszką opóźniającą RUXOLITH-T5 (VZ)
- stosowanie domieszek najnowszej generacji wymaga 
fachowej wiedzy i powinno być nadzorowane przez 
przeszkolony personel,
- obniżenie stosunku wodno-cementowego 
powoduje m.in. podwyższenie wytrzymałości 
początkowej,końcowej oraz 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.
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