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RUXOLITH-T5 (VZ)
Fosforanowy opóźniacz czasu wiązania
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PN-EN 934-2+A1:2012
Domieszka opóźniająca wiązanie

EN 934-2:2009+A1:2012:T8

Zawartość chlorków:

Zawartość alkaliów:

Czas wiązania:

Wytrzymałość na ściskanie:

Zawartość powietrza:

Oddziaływanie korozyjne:

Substancje niebezpieczne:

Maksymalnie 0,1%

Maksymalnie 12,0%

Spełnia wymagania

Spełnia wymagania 

Spełnia wymagania

Brak, zawiera wyłącznie 

składniki z listy aprobowanej 

PN-EN 934-1:2009 A.1

Patrz karta charakterystyki

Właściwości:
RUXOLITH-T5 (VZ) opóźnia proces wiązania cementu, 
dzięki czemu mieszanka betonowa pozostaje dłużej 
urabialna. Poprzez wydłużenie w czasie hydratacji, 
redukuje się powstawanie dużej ilości ciepła
w pierwszym okresie, dzięki czemu zapobiega się 
powstawaniu naprężeń termicznych, a tym samym rys,
w monolitycznych elementach betonowych.

Zastosowanie:
RUXOLITH-T5 (VZ) przeznaczony jest szczególnie 
do stosowania podczas betonowania przy wysokich 
temperaturach otoczenia i przy wykonywaniu dużych 
monolitycznych elementów betonowych. RUXOLITH-T5 
(VZ) stosowany jest wszędzie tam, gdzie, wymagane 
jest wydłużenie czasu zachowania przez mieszankę 
właściwości roboczych.

Dane techniczne:
Baza:    fosforany
Postać:    ciecz
Barwa:    jasnoczerwona
Gęstość:   1,20 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 0,2–3,0% 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:
RUXOLITH-T5 (VZ) należy dodawać bezpośrednio 
do gotowej mieszanki. Możliwe jest dodowanie do 
mieszanki żwirowo-piaskowej po wcześniejszym 
wykonaniu prób. Dla prawidłowego określenia czasu 
mieszania konieczne jest wykonanie zarobów próbnych.
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RUXOLITH-T5 (VZ)

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

Wskazówki:
- zalecane jest wykonanie prób zgodnie
z obowiązującymi przepisami (dla uzyskania dobrych
rezultatów stosowania domieszki konieczne jest
prawidłowe dobranie takich cech betonu, jak np. rodzaj
cementu, stosunek wodno-cementowy, temperatura
zabudowy, konsystencja),
- przedozowanie domieszki nie powoduje nagłego
wiązania cementu,
- przy znacznym przedozowaniu może nastąpić
całkowite zatrzymanie hydratacji cementu,
- nie powoduje korozji zbrojenia,
- domieszkę można stosować w betonach sprężonych.

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.
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