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Technologia betonu SCHOMBURG. 
Zyskaj na naszych produktach.
Świat przemysłu betonowego jest bardzo zróżnicowany i w większości nie da się go opisać jednym 
zdaniem. Zrównoważenie funkcji, formy i koloru w taki sposób, aby stworzyć inspirację, estetykę  
i nastrój - to cel, któremu poświęciła się firma SCHOMBURG.

Na wynik wpływa wiele czynników. Zgodnie z tą ideą, potrzebna jest szeroka gama produktów  
i rozwiązań z najróżniejszych dziedzin. Zebraliśmy nasze doświadczenia w „Obszar kompetencji  
w zakresie technologii betonu“.

Różne betony wymagają równie zróżnicowanych rozwiązań. Decydującą rolę odgrywają tu wysokiej 
jakości, perfekcyjnie dobrane domieszki do betonu dla całego spektrum przemysłu betonowego.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.schomburg.pl
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DOMIESZKI I PIGMENTY DO BETONU WIBROPRASOWANEGO

Domieszki i pigmenty 
do betonu wibroprasowanego

Domieszki do betonów wibroprasowanych to głównie preparaty uplastyczniające, napowie-
trzające, uszczelniające, ograniczające wykwity wapienne.

W zależności od rodzaju produktu -  pozytywnie wpływają na zasyp, zagęszczanie wyrobu, 
ograniczają klejenie do stempla, intensyfikują  kolor, uszczelniają, ograniczają wykwity.

Pigmenty płynny REMICOLOR wykorzystywany jest w przemyśle materiałów budowlanych. 
Szczególnie zalecane jest stosowanie go przy produkcji barwionych kostek brukowych, 
krawężników, płyt chodnikowych. Barwnik może być również używany przy produkcji 
kolorowego betonu towarowego.
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DOMIESZKI I PIGMENTY DO BETONU WIBROPRASOWANEGO

PURCRETE-75

Domieszka do betonów wibroprasowanych oraz zapraw murarskich

Właściwości:
Domieszka charakteryzuje się wysoką aktywnością powierzchniową, dzięki czemu wpływa na 
lepszą homogenizację mieszanki betonowej, w znaczący sposób poprawiając zasyp. Domieszka 
wykazuje najlepsze właściwości w mieszankach o konsystencji wilgotnej oraz wszelkich zapra-
wach murarskich. Umożliwia uzyskanie lepszego zagęszczenia wyrobów wibroprasowanych.
Posiada zwiększoną zdolność do utrzymywania wody w mieszance betonowej, prowadząc do 
uzyskania wyższego stopnia hydratacji. Wpływa pozytywnie na wytrzymałość wczesną oraz 
końcową. W świeżych zaprawach powoduje poprawę urabialności.

Zastosowanie: 
PURCRETE-75 jest domieszką przeznaczoną do produkcji betonów wibroprasowanych (war-
stwa konstrukcyjna), Domieszka znajduje szczególnie zastosowanie przy wytwarzaniu 
takich elementów prefabrykowanych, jak:
- kostka brukowa, 
- krawężniki i obrzeża, 
- płyty brukowe,
- bloczki betonowe,
- kręgi.

Dozowanie:
0,2 - 0,5% wagi środka wiążącego. Zalecane jest przeprowadzenie testu przed użyciem. 
Dozowanie zależy o pożądanego rezultatu i musi być dostosowane do innych dodatków  
w mieszance. Zaleca się wymieszanie produktu przed użyciem.

PURCRETE-150

Domieszka do betonów wibroprasowanych oraz zapraw murarskich

Właściwości:
Domieszka charakteryzuje się wysoką aktywnością powierzchniową, dzięki czemu wpływa na 
lepszą homogenizację mieszanki betonowej, w znaczący sposób poprawiając zasyp. Domieszka 
wykazuje najlepsze właściwości w mieszankach o konsystencji wilgotnej oraz wszelkich zapra-
wach murarskich. Umożliwia uzyskanie lepszego zagęszczenia wyrobów wibroprasowanych. 
Posiada zwiększoną zdolność do utrzymywania wody w mieszance betonowej, prowadząc do 
uzyskania wyższego stopnia hydratacji. Wpływa pozytywnie na wytrzymałość wczesną oraz 
końcową. W świeżych zaprawach powoduje poprawę urabialności. 

Zastosowanie: 
PURCRETE-150 jest domieszką przeznaczoną do produkcji betonów wibroprasowanych (warstwa 
konstrukcyjna). Domieszka znajduje szczególnie zastosowanie przy wytwarzaniu takich elementów 
prefabrykowanych, jak: 
- kostka brukowa, 
- krawężniki i obrzeża, 
- płyty brukowe, 
- bloczki betonowe, 
- kręgi. 

Dozowanie:
0,1 - 0,5% wagi środka wiążącego.  
Zalecane jest przeprowadzenie testu przed użyciem. Dozowanie zależy o pożądanego rezultatu 
i musi być dostosowane do innych dodatków w mieszance.  
Zaleca się wymieszanie produktu przed użyciem. 
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DOMIESZKI I PIGMENTY DO BETONU WIBROPRASOWANEGO

PURCRETE-40

Domieszka do betonów wibroprasowanych na kruszywach zwykłych i lekkich

Właściwości:
Dzięki działaniu uplastyczniającemu, PURCRETE-40 pozwala na lepsze zdyspergowanie ziaren 
cementu oraz na zmniejszenie sił tarcia pomiędzy ziarnami cementu i kruszywa. Poprawia zasyp. 
Produkowany beton cechuje się lepszym zagęszczeniem.

Zastosowanie: 
PURCRETE-40 jest domieszką uplastyczniającą przeznaczoną do produkcji betonu w zakresie 
konsystencji wilgotnej. Produkty betonowe z tą domieszką charakteryzują się dobrym zamknięciem 
powierzchni bocznych. Domieszka znajduje zastosowanie przy wytwarzaniu takich elementów 
prefabrykowanych, jak:
- kostka brukowa,
- krawężniki i obrzeża,
- płyty brukowe,
- pustaki na kruszywach lekkich.

Dozowanie:
Zalecane dozowanie 0,2–0,4% do masy środka wiążącego. Przed zastosowaniem domieszki 
zalecane jest wykonanie prób.
Zaleca się wymieszanie przed użyciem.

REMICRETE-VB1-PLUS (BV)

Specjalna domieszka napowietrzająco-uplastyczniająca do betonów wibroprasowanych na bazie PCE

Właściwości:
Jest domieszką napowietrzająco-uplastyczniającą na bazie modyfikowanych estrów polikarbok-
sylowych, przeznaczoną do produkcji betonu zabudowywanego w warstwie fakturowej (jak 
również konstrukcyjnej) elementów wibroprasowanych.

Zastosowanie: 
REMICRETE-VB1-PLUS (BV) w produkcji warstwy fakturowej zapobiega przyklejaniu się mieszanki do 
stempla. Dzięki lepszej dyspersji ziaren cementu, możliwy jest szybszy przyrost wytrzymałości 
wczesnej i końcowej oraz wyższa odporność na działanie środków odladzających.
REMICRETE-VB1-PLUS (BV) przeznaczony jest do produkcji elementów wibroprasowanych takich jak:
- kostka brukowa,
- krawężniki,
- płyty brukowe,
- palisady,
- elementy małej architektury ogrodowej itp.

Dozowanie:
0,3 - 0,5% - w warstwie fakturowej.
0,8 - 1,0% - w warstwie konstrukcyjnej i wyrobach jednowarstwowych.
Dozowanie uzależnione jest od m.in. reaktywności cementu i krzywej uziarnienia.  
Przed zastosowaniem domieszki zalecane jest wykonanie prób. Zaleca się wymieszanie produktu 
przed użyciem.
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DOMIESZKI I PIGMENTY DO BETONU WIBROPRASOWANEGO

REMICRETE-BW3 (LP/BV)

Domieszka napowietrzająco-uplastyczniająca do betonów o konsystencji wilgotnej

Właściwości:
REMICRETE-BW3 (LP/BV) powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu prowadząc do lepszej 
homogenizacji mieszanki i zmniejszenia tarcia między składnikami betonu. Zastosowanie 
domieszki pozwala na uzyskanie betonu o wyższej gęstości w porównaniu do tradycyjnych 
domieszek uplastyczniających. Stosowanie REMICRETE-BW3 (LP/BV) pozwala na podniesienie 
punktu piaskowego, dozowanie optymalnej ilości wody zarobowej oraz zmniejszenie ilości 
cementu w 1 m3 mieszanki betonowej.

Zastosowanie (w warstwie konstrukcyjnej): 
Jest domieszką napowietrzająco-uplastyczniającą na bazie modyfikowanych estrów polikarboksylowych 
oraz środków powierzchniowo czynnych przeznaczoną do produkcji betonu wibroprasowanego. 
Dodatek domieszki umożliwia dozowanie optymalnej ilości wody zarobowej bez efektu tzw. beczek. 
Domieszka poprawia dyspersję ziaren cementu, dzięki czemu możliwy jest szybszy przyrost wytrzyma-
łości wczesnej oraz wyższa wytrzymałość końcowa. REMICRETE-BW3 (LP/BV) przeznaczony jest do 
produkcji elementów wibroprasowanych takich jak kostka brukowa, krawężniki, płyty brukowe itp.

Dozowanie:
Zalecane dozowanie 0,2 - 1,2% w stosunku do masy cementu.
Dozowanie optymalne 0,4 - 0,5%.
Dozowanie uzależnione jest od m.in. reaktywności cementu i krzywej uziarnienia.  
Przed zastosowaniem domieszki zalecane jest wykonanie prób.  
Zaleca się wymieszanie produktu przed użyciem.

PURCOLOR-4000

Plastyfikator do betonów wibroprasowanych ograniczający powstawanie wykwitów wapniowych

Właściwości:
PURCOLOR-4000 jest domieszką, która w zakresie konsystencji wilgotnej ogranicza powstawanie 
wykwitów wapniowych i zwiększa intensywność barwy elementów. Poprawia zasyp i ogranicza 
klejenie do stempla.

Zastosowanie: 
Domieszka znajduje zastosowanie przy produkcji warstwy nawierzchniowej barwionych elementów
prefabrykowanych, wyrobów dla drogownictwa oraz elementów małej architektury ogrodów, np.:
- betonowa kostka brukowa,
- palisady,
- donice betonowe,
- krawężniki,
- płyty chodnikowe,
- elementy małej architektury betonowej.

Dozowanie:
Zalecane dozowanie 0,2 - 0,5% 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.



8

DOMIESZKI I PIGMENTY DO BETONU WIBROPRASOWANEGO

PURCOLOR-6000 (DM)

Plastyfikator do wyrobów wibroprasowalnych ograniczający powstawanie wykwitów wapiennych i intensyfikujący wybarwienie

Właściwości:
Powoduje hydrofobizację powierzchni betonu oraz zmniejsza podciąganie kapilarne, dzięki 
czemu ogranicza powstawanie wykwitów wapniowych. PURCOLOR-6000 (DM) zwiększa 
szczelność betonu poprzez zamknięcie jego powierzchni zewnętrznych.

Zastosowanie (warstwa konstrukcyjna i nawierzchniowa): 
Domieszka przeznaczona jest do produkcji elementów prefabrykowanych i elementów, takich jak:
- betonowa kostka brukowa,
- krawężniki,
- betonowe płyty chodnikowe,
- elementy małej architektury.

Dozowanie:
Dopuszczone 1,8% masy cementu.
Zalecane dozowanie 0,5 - 1,3% masy cementu.
Dozowanie uzależnione jest m.in. od reaktywności cementu i krzywej uziarnienia.
Przed zastosowaniem domieszki zalecane jest wykonanie prób.
Dozowanie uzależnione jest od m.in. reaktywności cementu i krzywej uziarnienia.  
Przed zastosowaniem domieszki zalecane jest wykonanie prób.  
Zaleca się wymieszanie produktu przed użyciem.

PURCOLOR-S1 (DM)

Domieszka uszczelniająca ograniczająca wykwity, przeznaczona do produkcji wyrobów wibroprasowanych

Właściwości:
Jest ciekłą domieszką uszczelniającą przeznaczoną do produkcji wyrobów betonowych  
o wysokiej trwałości oraz walorach estetycznych. Dzięki aktywnym składnikom domieszka 
pozytywnie wpływa na ograniczenie zarówno pierwotnych jak i wtórnych wykwitów wapniowych.

Zastosowanie: 
PURCOLOR-S1 (DM) jest zalecany do produkcji betonów o konsystencji wilgotnej w warstwie 
konstrukcyjnej oraz fakturowej: betonowej kostki brukowej, krawężników, płyt, palisad, 
donic, okładzin betonowych, elementów dekoracyjnych.
Zalety:
- wysoce skuteczne redukowanie podciągania kapilarnego i nasiąkliwości,
- odporny na zmienne warunki atmosferyczne efekt uszczelnienia betonu,
- wysoce skuteczne ograniczanie wykwitów wapniowych w betonach barwionych,
- poprawa stopnia zagęszczenia wyrobów betonowych.

Dozowanie:
0,3 - 2,0 % wag. w stosunku do ilości środka wiążącego (cement/wypełniacz).  
Odpowiednie proporcje należy ustalić w testach wstępnych z użyciem danego rodzaju  
cementu i odpowiedniej masy betonowej.  
Dodawaną ilość PURCOLOR-S1 (DM) należy ustalić przy uwzględnieniu kryteriów  
obróbki i wymaganych właściwości docelowego wyrobu.  
Zaleca się wymieszanie produktu przed użyciem.



9

DOMIESZKI I PIGMENTY DO BETONU WIBROPRASOWANEGO

PURCOLOR-S2 (DM)

Domieszka uszczelniająca ograniczająca wykwity wapienne, przeznaczona do wyrobów wibroprasowalnych

Właściwości:
Jest bardzo skuteczną ciekłą domieszką uszczelniającą przeznaczoną do produkcji wyrobów 
betonowych o wysokiej trwałości oraz walorach estetycznych. Dzięki aktywnym składnikom 
domieszka pozytywnie wpływa na ograniczenie zarówno pierwotnych jak i wtórnych wykwitów 
wapniowych. Dzięki temu uzyskujemy lepsze i trwalsze wybarwienie gotowych wyrobów.

Zastosowanie: 
PURCOLOR-S2 (DM) przeznaczony jest do produkcji betonów o konsystencji wilgotnej zarówno 
w warstwie fakturowej jak i konstrukcyjnej: betonowej kostki brukowej, krawężników, 
płyt, palisad, donic, okładzin betonowych, elementów dekoracyjnych., wyrobów betonowych o 
wymaganej obniżonej nasiąkliwości.
Zalety:
- wysoce skuteczne redukowanie podciągania kapilarnego i nasiąkliwości,
- odporny na zmienne warunki atmosferyczne efekt uszczelnienia betonu,
- ekonomiczne dozowanie,
- wysoce skuteczne ograniczanie wykwitów wapniowych w betonach barwionych,
- poprawa stopnia zagęszczenia wyrobów betonowych.

Dozowanie:
0,3 - 2,0 % wag. w stosunku do ilości środka wiążącego (cement/ wypełniacz). Odpowiednie 
proporcje należy ustalić w testach wstępnych z użyciem danego rodzaju cementu i odpowiedniej 
masy betonowej. Dodawaną ilość PURCOLOR-S2 (DM), należy ustalić przy uwzględnieniu 
kryteriów obróbki i wymaganych właściwości docelowego wyrobu. Zaleca się wymieszanie 
produktu przed użyciem przed użyciem.

REMICOLOR

Pigment płynny

Właściwości:
Produkowany jest przy zastosowaniu pigmentów z tlenków żelaza i specjalnej technologii, przez 
co jego odporność na światło i wpływ warunków atmosferycznych nie ulega pogorszeniu. 
REMICOLOR daje się pompować i dzięki szczególnie wysokiemu zdyspergowaniu i jednorodno-
ści, zapewnia równomierność i intensywność barwienia betonu. Barwnik produkowany jest przy 
zastosowaniu pigmentów z tlenków żelaza typu REMIFEROX i specjalnej technologii.

Zastosowanie: 
Barwnik płynny REMICOLOR wykorzystywany jest w przemyśle materiałów budowlanych. 
Szczególnie zalecane jest stosowanie go przy produkcji barwionych kostek brukowych, krawężni-
ków, płyt chodnikowych. Barwnik może być również używany przy produkcji kolorowego betonu 
towarowego.

Dozowanie:
Barwnik dozujemy w ilości 4 - 6 % w stosunku do środka wiążącego.
Dostępny w odcieniach barw:
- czerwonych, brązowych, żółtych, pomarańczowych, antracytowych, czarnych, białych.



Niezawodne rozwiązania.
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DOMIESZKI DO BETONU TOWAROWEGO, PREFABRYKACJI, 
BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

Domieszki do betonu  
towarowgo, prefabrykacji,  
betonu archtektonicznego

Domieszki do betonu to głównie preparaty uplastyczniające, upłynniające, opóźniające lub 
przyspieszające wiązanie, napowietrzające i uszczelniające.

Obecnie na rynku spotkać możemy szeroką ofertę domieszek do betonów. Ich zużycie stale 
rośnie. Jedną z domieszek jest plastyfikator, który znacząco obniża napięcie powierzchni 
wody zarobowej - uplastycznia mieszankę betonową . Superplastyfikator to rodzaj domieszki 
do betonu, który powoduje powstawanie wokół ziaren cementu podwójnej warstwy jonowej, 
dzięki czemu zmniejszają się siły tarcia i następuje intensywna dyspersja zaczynu cementowego 
– upłynnia mieszankę betonową.

Domieszki do betonu pełnią wiele innych funkcji, między innymi: zmniejszają wodożądność 
składników mieszanki betonowej, podwyższają wytrzymałość końcową oraz zwiększają 
mrozoodporność betonu. Dużą zaletą domieszek betonowych jest również poprawa wyglądu 
betonu, co niesie za sobą duże znaczenie dla architektury całego obiektu.

  bez REMICRETE              z REMICRETE
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DOMIESZKI DO BETONU TOWAROWEGO, PREFABRYKACJI, 
BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

BETOCRETE-F27 (FM)

Domieszka upłynniająca do betonów

Właściwości:
Domieszka produkowana jest z użyciem naftalenów oraz lignosulfonianów. Przy niskim dozowa-
niu działa jak standardowa domieszka uplastyczniająca, przy dozowaniu w górnym zakresie - 
jak domieszka upłynniająca. BETOCRETE-F27 (FM) może zredukować stosunek wodno-cementowy 
przy tej samej konsystencji lub upłynnić mieszankę betonową przy tym samym stosunku w/c.

Zastosowanie: 
Domieszkę BETOCRETE-F27 (FM) można stosować we wszystkich betonach produkowanych zgodnie 
z PN-EN 206-1. Wykorzystywana jest także przy produkcji betonu towarowego oraz przy wytwarza-
niu elementów prefabrykowanych (szczególnie cienkościennych). Domieszka nie powoduje obniżenia 
wytrzymałości wczesnych betonu oraz podwyższa wytrzymałości końcowe w porównaniu do betonu 
wzorcowego. Domieszka może być stosowana w betonach zbrojonych i sprężonych.

Dozowanie:
Zalecane dozowanie 0,3 - 2,0% masy środka wiążącego.
Dozowanie optymalne 1,0 - 1,5%.
Dozowanie uzależnione jest m.in. od reaktywności cementu i krzywej uziarnienia.
Przed zastosowaniem domieszki zalecane jest wykonanie prób. 
Zaleca się wymieszanie produktu przed użyciem.

BETOCRETE-F2 (FM)

Domieszka upłynniająca

Właściwości:
Domieszka produkowana jest z użyciem naftalenów. Przy niskim dozowaniu działa jak standardowa 
domieszka uplastyczniająca, przy dozowaniu w górnym zakresie - jak domieszka upłynniająca. 
BETOCRETE-F2 (FM) może zredukować stosunek wodno-cementowy przy tej samej konsystencji 
lub upłynnić mieszankę betonową przy tym samym stosunku w/c.

Zastosowanie: 
Domieszkę BETOCRETE-F2 (FM) można stosować we wszystkich betonach produkowanych 
zgodnie z PN-EN 206-1. Wykorzystywana jest także przy produkcji betonu towarowego oraz 
przy wytwarzaniu elementów prefabrykowanych (szczególnie cienkościennych).

Dozowanie:
Zalecane dozowanie 0,3 - 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.
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DOMIESZKI DO BETONU TOWAROWEGO, PREFABRYKACJI, 
BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

REMICRETE-SP22 (FM)

Domieszka upłynniająca na bazie PCE do betonów towarowych

Właściwości:
Jest wysokoefektywną domieszką najnowszej generacji na bazie karboksylatu polyeterowego.  
W porównaniu do tradycyjnych domieszek uplastyczniających, dzięki zastosowaniu nowocze-
snych surowców, możliwa jest produkcja bardzo homogenicznych mieszanek betonowych,  
w których wewnętrzne siły tarcia między składnikami są zminimalizowane. Domieszka umożliwia 
stosowanie krótszych czasów mieszania niż przy skoncentrowanych produktach. Wysoka 
efektywność domieszki daje możliwość uzyskania złożonej konsystencji przy niskim dozowaniu. 
Stosowanie REMICRETE-SP22 (FM) powoduje podwyższenie wytrzymałości wczesnej i końcowej 
betonu.

Zastosowanie: 
REMICRETE-SP22 (FM) jest wykorzystywany przy produkcji betonu towarowego oraz w prefabrykacji. 
Stosowanie domieszki pozwala na uzyskanie bardzo niskich wskaźników w/c, a tym samym 
zwiększenie wytrzymałości oraz odporności na agresję chemiczną i fizyczną.  
REMICRETE-SP22 (FM) jest domieszką, która sprawdza się szczególnie dobrze przy produkcji 
betonów samozagęszczalnych (SCC/SVB). Domieszka może być stosowana w betonie zbrojonym  
i sprężonym. Domieszka nie opóźnia wczesnego narastania wytrzymałości.

Dozowanie:
Zalecane dozowanie 0,4 - 2,0% masy środka wiążącego.
Dozowanie uzależnione jest m.in. od reaktywności cementu i krzywej uziarnienia.
Przed zastosowaniem domieszki wskazane jest wykonanie zarobów próbnych.
Zaleca się wymieszanie produktu przed użyciem.

REMICRETE-SP62 (FM)

Wysokoefektywna domieszka upłynniająca do betonów z wymaganą wysoką wytrzymałością wczesną

Właściwości:
Jest wysoce skoncentrowaną domieszką upłynniającą. Stosując domieszkę, można uzyskać 
homogeniczną mieszankę, w której zminimalizowane są siły tarcia między składnikami mieszanki. 
REMICRETE-SP62 (FM) dzięki dużym możliwościom redukcji wody zarobowej może być stosowa-
ny w niewielkim dozowaniu dla osiągnięcia wymaganej konsystencji. Zastosowanie nowoczesnej 
bazy surowcowej umożliwiło osiągnięcie dużego przyrostu wytrzymałości wczesnej betonu.  
W porównaniu do betonów wykonanych z tradycyjnymi domieszkami upłynniającymi, zastosowanie 
REMICRETE-SP62 (FM) umożliwia skrócenie czasu rozszalowania do 4 godzin.

Zastosowanie: 
REMICRETE-SP62 (FM) został opracowany specjalnie dla producentów betonowych elementów 
prefabrykowanych. Domieszkę stosuje się tam, gdzie beton przy niskim stosunku wodno-cemento-
wym i wysokiej zawartości dodatków mineralnych powinien zachować ciekłą konsystencję  
i wysoką urabialność. REMICRETE-SP62 (FM) przeznaczony jest do produkcji betonów  
o konsystencji od F5 do F6, jak również do betonów samozagęszczalnych (SCC/SVB) z wyma-
ganą wysoką wytrzymałością wczesną oraz betonów architektonicznych.

Dozowanie:
Zalecane dozowanie 0,2 - 1,8% 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.
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DOMIESZKI DO BETONU TOWAROWEGO, PREFABRYKACJI, 
BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

SAVEMIX-4000 (BV)

Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody/uplastyczniająca 

Właściwości:
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-4000 (BV) pozwala na redukcję stosunku w/c przy zachowa-
niu jednakowej konsystencji lub zwiększenie całości mieszanki przy zachowaniu stosunku w/c.

Zastosowanie: 
SAVEMIX-4000 (BV) jest wszechstronną domieszką przeznaczoną do produkcji betonu towaro-
wego. Domieszka umożliwia uzyskanie konsystencji w przedziale F3 przy jednoczesnym osiągnię-
ciu wysokiej wytrzymałości wczesnej i końcowej betonu. 
SAVEMIX-4000 (BV) przeznaczony jest do:
- betonów elewacyjnych,
- betonu pompowalnego,
- wszystkich betonów o konsystencji normalnej.

Dozowanie:
Zalecane dozowanie 0,2 - 1,1% 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.
Zaleca się wymieszanie produktu przed użyciem.
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Środki do ochrony powierzchni

W zależności od przeznaczenia, powierzchnie są narażone na działanie różnego rodzaju 
czynników, jak zanieczyszczenia organiczne, substancje chemiczne, warunki atmosferyczne 
dlatego niezwykle ważnym etapem obróbki powierzchni jest jej odpowiednie zabezpieczenie 
przed szkodliwymi czynnikami występującymi w danym środowisku. Do zabezpieczania 
powierzchni betonowych zaleca się impregnaty, które jednocześnie poprawiają wygląd, 
nadając intensywną barwę, wzmocnią strukturę i zabezpieczą przed szkodliwym działa-
niem mrozu i soli odladzających.

Rozwój środków impregnujących według generacji od I do III.



17

ŚRODKI DO OCHRONY POWIERZCHNI

Ochrona ułożonej nawierzchni

SILEX-GLOSS

Środek do gruntowania, wzmacniania, impregnowania betonu z błyszczącym efektem „mokrej powierzchni”

Właściwości:
Jest środkiem gruntującym, impregnującym do betonu. Po wyschnięciu nadaje powierzchniom 
trwały, świeży wygląd tworząc błyszczącą powłokę, która nie żółknie i jest odporna na 
działanie warunków atmosferycznych. Ważne czynniki zapewniające trwałość i skuteczność 
działania:
- efekt błyszczącej “mokrej powierzchni”,
- odporny na UV oraz środki odladzające,
- powoduje wyraźne pogłębienie koloru,
- hydrofobizuje i wzmacnia podłoże,
- ułatwia czyszczenie zabezpieczonego podłoża.

Zastosowanie: 
SILEX-GLOSS jest przeznaczony do zabezpieczania betonowej kostki brukowej szarej i kolorowej, 
wszystkich rodzajów betonu architektonicznego, betonu licowego i innych widocznych  
powierzchni z betonu. Nie należy go stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie 
rozpuszczalników organicznych.

Dozowanie:
120 - 300 ml/m2 (na warstwę). Polecane jest wykonanie prób w celu określenia wielkości 
zużycia i działania.

SILEX-MATT

Środek do gruntowania, wzmacniania, impregnowania betonu z matowym efektem „mokrej powierzchni”

Właściwości:
Jest środkiem gruntującym, impregnującym do betonu. Po wyschnięciu nadaje powierzchniom 
trwały, świeży wygląd tworząc matową powłokę, która nie żółknie i jest odporna na działanie 
warunków atmosferycznych.
Ważne czynniki zapewniające trwałość i skuteczność działania:
- z matowym efektem “mokrej powierzchni”,
- odporny na UV oraz środki odladzające,
- powoduje wyraźne pogłębienie koloru,
- hydrofobizuje i wzmacnia podłoże,
- ułatwia czyszczenie zabezpieczonego podłoża.

Zastosowanie: 
SILEX-MATT jest przeznaczony do zabezpieczania betonowej kostki brukowej szarej i kolorowej, 
wszystkich rodzajów betonu architektonicznego, betonu licowego i innych widocznych  
powierzchni z betonu. Nie należy go stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie 
rozpuszczalników organicznych.

Dozowanie:
120 - 300 ml/m2 (na warstwę). Polecane jest wykonanie prób w celu określenia wielkości zużycia 
i działania.
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ŚRODKI DO OCHRONY POWIERZCHNI

REMISIL-CI

Środek impregnujący, intensyfikujacy wybarwienie szczególnie zalecany przy produkcji betonów płukanych

Właściwości:
Jest impregnatem do betonu na bazie dyspersji polimerów w wodzie. Po zastosowaniu środka 
REMISIL-CI wyraźnie poprawia się odporność produktów betonowych na wpływy środowiska.
Powierzchnie pokryte tym impregnatem wykazują się dużą odpornością na przenikanie cieczy. 
REMISIL-CI nie jest widoczny na powierzchni poddanej obróbce i nie powoduje efektu jej 
nabłyszczenia.

Zastosowanie: 
REMISIL-CI opracowano specjalnie do stosowania na produkty betonowe, takie jak: kostka 
brukowa, krawężniki, płyty chodnikowe i elementy z betonu architektonicznego. Jest szczególnie 
przydatny do zastosowania na podłożach utwardzonych i chłonnych. Za pomocą produktu 
REMISIL-CI można trwale chronić przed wpływem warunków atmosferycznych zarówno nowe, 
jak i stare produkty betonowe.

Dozowanie:
150 - 250 ml/m2, w zależności od struktury powierzchni i nasiąkliwości podłoża.

REMISIL-HE

Impregnat do betonu narażonego na działanie olejów

Właściwości:
Jest impregnatem do betonu na bazie polimerów. Po zastosowaniu produktu REMISIL-HE wyraźnie 
poprawia się odporność produktów betonowych na wpływy środowiska. Powierzchnie pokryte 
tym środkiem wykazują się dużą odpornością na przenikanie cieczy, szczególnie olejów, które 
mogą być łatwo usunięte za pomocą odpowiednich materiałów (piasek, trociny).  
REMISIL-HE nie jest widoczny na powierzchni poddanej obróbce i nie powoduje efektu jej 
nabłyszczenia.

Zastosowanie: 
REMISIL-HE opracowano specjalnie do stosowania na produkty betonowe, takie jak kostka 
brukowa, krawężniki, płyty chodnikowe i elementy z betonu architektonicznego, które mogą być 
narażone na działanie  olejów. Jest szczególnie przydatny do zastosowania na podłożach 
utwardzonych i chłonnych. Za pomocą produktu REMISIL-HE można trwale chronić przed 
wpływem warunków atmosferycznych zarówno nowe, jak i stare produkty betonowe.

Dozowanie:
100 - 300 ml/m2 w zależności od struktury powierzchni i nasiąkliwości podłoża.
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ŚRODKI DO OCHRONY POWIERZCHNI

REMISIL-TOP

Środek impregnujący, intensyfikujacy wybarwienie szczególnie zalecany przy produkcji betonów płukanych

Właściwości:
Środek na bazie akrylanów. Poprawia chemiczno-fizyczną wytrzymałość powierzchni, w szcze-
gólności odporność na działanie mrozu/soli odladzających oraz właściwości czyszczące betonu 
oraz podłoży mineralnych.

Zastosowanie: 
REMISIL-TOP to preparat przeznaczony do stosowania na stronach wilgotnych przy produkcji 
wyrobów betonowych. Ogranicza do minimum porost glonów i mchu, poprawia wybarwienie 
oraz zwiększa trwałość koloru. Szczególnie zalecane do produkcji wyrobów płukanych  
z warstwa fakturową, fasad oraz barwionych wyrobów betonowych.

Dozowanie:
80 – 150 g/m2 w zależności od struktury powierzchni i nasiąkliwości podłoża.  
Zużycie preparatu należy ustalić poprzez wykonanie próby wstępnej.

REMISIL-BASIC

Środek impregnujący, intensyfikujacy wybarwienie szczególnie zalecany przy produkcji betonów płukanych

Właściwości:
Bezrozpuszczalnikowy, wodny środek impregnujący na bazie akrylanów. Poprawia chemiczno -  
fizyczną wytrzymałość powierzchni, w szczególności odporność na działanie mrozu/soli  
odladzających oraz ułatwia czyszczenie betonu i podłoży mineralnych.

Zastosowanie: 
Preparat może być stosowany na stronie mokrej i suchej przy produkcji wyrobów betonowych. 
Ogranicza do minimum porost glonów i mchu, barwne wyroby betonowe zyskują bardziej 
wyrazisty kolor i zwiększoną trwałość. Dzięki tworzeniu się nanofilmu powierzchnia betonu 
posiada zdolność „oddychania”.

Dozowanie:
90 - 250 g/m2 w zależności od struktury powierzchni i nasiąkliwości podłoża.  
Zużycie preparatu należy ustalić poprzez wykonanie próby wstepnej przy uwzględnieniu 
warunków obróbki i oczekiwanych właściwości docelowego wyrobu.

Ochrona nawierzchni podczas produkcji



20

Hydroizolacja krystaliczna

Jako wiodący dostawca firma SCHOMBURG, oprócz standardowych produktów proszkowych 
dostępnych na rynku, oferuje także płynne produkty do uszczelniania krystalicznego, które 
posiadają certyfikat zgodności z normą DIN EN 934-2. Ułatwiają one dozowanie  
i zapewniają maksymalne bezpieczeństwo podczas mieszania.

Proste dozowanie sprawdziło się przede wszystkim w dużych projektach budowlanych. 
Automatyczne systemy dozowania oferują jeszcze więcej korzyści w zakresie bezpieczeń-
stwa i szybkości aplikacji.

Upłynniacz 
Redukcja porów
kapilarnych!

Uszczelniacz
Ograniczenie podciągania
kapilarnego wody!

Technologia krystaliczna 
Zmniejszenie przenikania wody dzięki 
nanokryształom
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KRYSTALICZNA HYDROIZOLACJA

BETOCRETE-CL,CP

Krystaliczne domieszki uszczelniające do betonu

Właściwości:
Płynna lub proszkowa domieszka do wytwarzania wodoszczelnego betonu przy zastosowaniu 
innowacyjnej technologii 2 w 1. Na początku oddziałuje chemicznie i ogranicza wchłanianie 
wody w strukturę. W kolejnym etapie dzięki specjalnym katalizatorom, które aktywują się  
w kontakcie z wodą, w systemie kapilarnym powstają nanokryształy tworzące wytrzymały 
beton, trwale nieprzepuszczalny dla wody.

Zalety:
- innowacyjna technologia 2 w 1,
- krystalizacja struktury kapilarnej,
- zmniejszenie podciągania kapilarnego,
- samonaprawianie rys w przypadku rys przenikających do 0,4 mm i rys pogłębiających się do 

0,5 mm,
- poprawa odporności na mróz i sól drogową,
- redukcja migracji chlorków,
- minimalizacja kosztów konserwacji i naprawy,
- oszczędność czasu,
- prosta i bezpieczna.

Zastosowanie: 
BETOCRETE-CP-360-WP można stosować do wszystkich rodzajach betonów, w przypadku 
których należy trwale zapobiegać przenikaniu wody.
Dotyczy to na przykład:
Wieży chłodniczych elektrowni, zbiorników i kontenerów, zbiorników retencyjnych, basenów 
kąpielowych, garaży/parkingów wielopoziomowych, fundamentów, elementów warstwowych, 
konstrukcji typu „biała wanna”, konstrukcji kanałów/szybów, tuneli, rur betonowych oraz  
wszystkich miejsc, w których wymagana jest wodoszczelność.

Efekt samonaprawiania betonu przy zastosowaniu domieszki krystalicznej BETOCRETE.
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Środki do czyszczenia i renowacji 
nawierzchni betonowych

Powierzchnie betonowe ulegają zabrudzeniu podczas prac budowlanych, w trakcie 
codziennego użytkowania. Ich estetyka ulega pogorszeniu. W celu przywrócenia  
nawierzchni jej pierwotnych walorów istnieją specjalistyczne produkty czyszczące, 
a także renowacyjne. 

Efekt prac renowacyjnych nawierzchni betonowych.
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ŚRODKI DO CZYSZCZENIA I RENOWACJI NAWIERZCHNI BETONOWYCH

REINIT-R

Środek do czyszczenia powierzchni betonowych

Właściwości:
REINIT-R jest wysokoskoncentrowanym, płynnym środkiem do czyszczenia, na bazie kwasu 
organicznego przeznaczonym do usuwania resztek betonu, i zaprawy. REINIT-R jest całkowicie 
lotny i dlatego nie pozostają po nim żadne resztki. Rozpuszczone substancje należy natychmiast 
spłukać czystą wodą. REINIT-R rozpuszcza naloty cementowe, resztki betonu i zaprawy, osady  
i wykwity wapniowe.

Zastosowanie: 
Do usuwania resztek zaprawy, betonu, nalotów cementowych, osadów wapniowych i kamienia 
kotłowego. Stosuje się na nieotynkowany mur i oblicówkę (klinkier, kamień łamany, cegła silikatowa), 
beton architektoniczny, jak i kostkę brukową i inne wyroby betonowe. REINIT-R można stosować 
na powierzchniach mających kontakt z artykułami spożywczymi.

Dozowanie:
100–200 g/m2 (roztwór), w zależności od potrzeb. 
REINIT-R należy stosować tylko po rozcieńczeniu go z wodą. Stopień rozcieńczenia zależy od 
siły zabrudzeń.
Proporcje rozcieńczenia REINIT-R :
Zabrudzenia słabe 1 część REINIT-R - 8 części wody.
Zabrudzenia silne 1 część REINIT R - 2 części wody.

REINIT-A

Środek do czyszczenia alg i mchu

Właściwości:
Jest roztworem działającym przeciwko porastaniu powierzchni przez algi, mchy i grzyby. 
REINIT-A niszczy istniejące narośle i hamuje ich dalszy wzrost. Środek można stosować na 
wszystkich powierzchniach mineralnych.  Przy zastosowaniu zgodnie z instrukcją, znajdująca się 
w pobliżu roślinność nie ulega uszkodzeniu.

Zastosowanie: 
Do usuwania zazielenienia spowodowanego przez algi i obrośniętych przez mchy porowatych 
powierzchni mineralnych, takich jak kamień naturalny, cegła silikatowa, beton, cegła, tynk, kostka 
brukowa, płyty chodnikowe itp.

Dozowanie:
- 300–500 g/m2 (roztwór) w zależności od potrzeb.
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ŚRODKI DO CZYSZCZENIA I RENOWACJI NAWIERZCHNI BETONOWYCH

BICOLOR

Środek do renowacji już ułożonej, barwionej kostki brukowej

Właściwości:
BICOLOR jest modyfikowanym polimerami środkiem wiążącym, służącym do renowacji  
i odświeżania kolorów już ułożonej kostki brukowej. BICOLOR powoduje wyrównanie różnic 
barwy, a wypłowienia i uszkodzenia powierzchniowe stają się niewidoczne dzięki pogłębieniu 
kolorów.

Zastosowanie: 
BICOLOR jest środkiem stosowanym jedynie do wytworzenia kolorowej powłoki naprawczej.  
Do przygotowania odpowiedniego koloru służy pigment płynny REMICOLOR.

Dozowanie:
- 50 - 60 g/m2 BICOLOR w gotowej mieszance,
- 25 - 30 g/m2 REMICOLOR w gotowej mieszance,
- 300 - 400 g/m2 gotowej mieszaniny.
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SCHOMBURG w mediach

Strona
Uporządkowana w sposób przyja-
zny dla użytkownika, nasza strona 
internetowa www.schomburg.pl 
umożliwia łatwe poruszanie się po 
ofercie produktów SCHOMBURG. 
Oprócz wysoce wydajnej funkcji 
wyszukiwania i wygodnego kalkula-
tora zużycia, czeka na Ciebie 
wiele innych przydatnych funkcji  
i ciekawostek. 

Facebook
Polub naszą stronę na Facebooku  
i dowiedz się więcej o bieżących 
wydarzeniach, aktualnej ofercie 
produktowej, akcjach promocyjnych 
oraz innych nowinkach doty-
czących firmy SCHOMBURG. 

LinkedIn
Polub naszą stronę na LinkedIn oraz 
skontaktuj się z nami.  
W interesujący sposób informujemy 
o aktualnych tematach i nowościach 
produktowych firmy SCHOMBURG.

aquafin.pl
Wszystko, co związane z budow-
nictwem, hydroizolacją i naprawą. 
Tutaj można znaleźć ciekawe 
promocje i informacje na temat 
stosowania naszych produktów - 
warto tu zajrzeć!

betocrete.pl
W dziedzinie technologii betonu 
oferujemy interesujące informacje 
techniczne, przegląd zastosowań  
i wiele innych.

YouTube
Subskrybuj nasz kanał YouTube 
SCHOMBURG - Polska i zapoznaj 
się z naszą bogatą ofertą wideo.  
Oferta podzielona jest na różne 
produkty i obszary zastosowań 
przedstawiamy pomocne i po-
uczające filmy wideo w różnych 
językach.

Aby uzyskać więcej informacji o produktach, zapytaj 
Naszych Doradców Techniczno-Handlowych Sieci 
sprzedaży Schomburg - Technologia betonu  
w zależności od regionu lub w Dziale Sprzedaży - 
kontakt znajdziesz na stronie www.schomburg.pl  
w zakładce „Sieć Sprzedaży Schomburg - 
Technologia betonu“.
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SCHOMBURG Polska Sp. z o. o. 
ul. Sklęczkowska 18a
99-300 Kutno
tel. +48-24-254-7342
fax +48-24-253-6427
email biuro@schomburg.pl 
www.schomburg.pl 
www.schomburg.de
BDO 000030309

Grupa SCHOMBURG opracowuje, 
wytwarza i dostarcza systemy materiałów 
budowlanych w zakresie:

• Hydroizolacje/Renowacje/
 Naprawa betonu
• Klejenie okładzin ceramicznych 
 oraz kamienia naturalnego/Jastrychy
• Powłoki ochronne/Systemy powłokowe
• Domieszki i dodatki do betonu

Przez ponad 80 lat obecności na rynku, 
SCHOMBURG zyskał renomę w dziedzinie 
prac rozwojowych oraz uznanie na rynkach 
krajowych i międzynarodowych. Systemowe 
wyroby budowlane oferowane przez 
SCHOMBURG cieszą się dużą popularnością 
i uznaniem na całym świecie.

Profesjonalni wykonawcy doceniają poziom 
usług świadczonych przez grupę 
SCHOMBURG oraz szeroki asortyment 
najwyższej jakości wyrobów

W celu utrzymania czołowej pozycji na 
rozwijającym się rynku budowlanym, firma 
stale inwestuje w badania i rozwój nowych 
i obecnie dostępnych wyrobów budowlanych. 
Gwarantuje to najwyższą jakość wyrobów, 
co przekłada się na zadowolenie naszych 
klientów.


