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SAVEMIX-4200 (BV)
Domieszka uplastyczniająca do betonów z wymaganym 
wydłużonym czasie urabialności

Właściwości:
SAVEMIX-4200 (BV) w przypadku stosowania  
w betonie towarowym powoduje lepszą dyspersję 
ziaren cementu prowadząc do lepszej homogenizacji 
mieszanki i zmniejszenia tarcia między składnikami 
betonu. Możliwe jest dzięki temu łatwiejsze 
pompowanie, wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
betonowej. Stosowanie SAVEMIX-4200 (BV) pozwala 
na redukcję stosunku w/c przy zachowaniu jednakowej 
konsystencji, lub zwiększenie ciekłości mieszanki 
przy zachowaniu stosunku w/c. Dzięki domieszce 
zagęszczenia betonu. Efektem jest podwyższona 
wytrzymałość wczesna i końcowa betonu, podniesiona 
mrozoodporność i zmniejszona nasiąkliwość.

Zastosowanie:
SAVEMIX-4200 (BV) jest wszechstronną domieszką 
uplastyczniającą przeznaczoną do produkcji betonu 
towarowego. Domieszka umożliwia uzyskanie 
konsystencji w przedziale przy jednoczesnym 
osiągnięciu wydłużonego czasu zachowania 
konsystencji roboczej.
Produkt przeznaczony jest do produkcji:
-betonu towarowego o wymaganym wydłużonym czasie 
urabialności
- betonu w warunkach podwyższonych temperatur
- betonu dla obiektów monolitycznych
Domieszka jest kompatybilna z domieszkami 
opóźniającymi i upłynniającymi z oferty SCHOMBURG 
RETHMEIER.

Dane techniczne:
Skład:    lignosulfonian
Postać:    ciecz
Barwa:    ciemno brązowa
Gęstość:   1,22 g/cm3

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 0,2–1,2% w stosunku do masy
cementu,
- dozowanie uzależnione jest m.in. od reaktywności
cementu i krzywej uziarnienia,
- przed zastosowaniem domieszki zalecane jest
wykonanie prób zgodnie z obowiązującymi przepisami
- zaleca się wymieszanie produktu przed użyciem.

Obróbka:
SAVEMIX-4200 (BV) należy dodawać razem z wodą 
zarobową lub do gotowej mieszanki (w zależności 
od mieszarki). Zalecane jest dodawanie domieszki 
jako ostatniego składnika do gotowej mieszanki. Dla 
prawidłowego określenia czasu mieszania konieczne 
jest wykonanie zarobów próbnych.

Wskazówki:
- zalecane jest wykonanie prób zgodnie
z obowiązującymi przepisami
- nie powoduje korozji zbrojenia

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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