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Práva kupujúceho ohľadom kvality našich materiálov sa riadia podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek nad rámec tu 
uvedeného použitia je Vám k dispozícii naša technická poradenská služba. Údaje o použití sú záväzné až keď sú právne záväzne písomne potvrdené. 
Tento popis výrobku nezbavuje používateľa jeho povinnosti starostlivo konať. Pri pochybnostiach je potrebné zhotoviť vzorové plochy. Vydaním 
nového znenia tohto technického listu stráca starý prospekt svoju platnosť. 38/10 DK/RL/JD/MH 

 

BETOCRETE-P10 (FM) Výrobok č. 406704 

Kombinovaný superplastifikátor  
 
 
Oblasti použitia: 
BETOCRETE-P10 (FM) je vhodný predovšetkým 
pre výrobu prefabrikátov z tekutého čerstvého 
betónu. Betónové dielce sa vyznačujú vysokou 
pohľadovou kvalitou. BETOCRETE-P10 (FM) 
umožňuje výrobu dielcov s vysokými počiatočnými 
pevnosťami, a teda skoré odformovanie. Umožňuje 
teda optimálne naplánovanie výrobných cyklov.  
 
Vlastnosti: 
BETOCRETE-P10 (FM) je vysokokoncentrovaný 
produkt, ktorý účinne podporuje dispergovanie 
cementových častíc a ich rovnomerné rozmiestnenie 
v betóne. Preto betóny modifikované pomocou 
BETOCRETE-P10 (FM) vykazujú nízke vnútorné 
trenie. Produkt má vysoký potenciál čo sa týka 
zníženia dávky vody, resp. zlepšenia spracovateľnosti 
pri súčasnom dosiahnutí veľmi dobrých 
počiatočných pevností.  
 
Technické údaje: 
Báza: melamín- / 

nafthalénsulfonát 
Farba:  hnedá 
Konzistencia: kvapalina 
Hustota: 1,23 g/cm3  
Skladovanie:  v uzavretých originálnych 

obaloch; chrániť pred mrazom 
Trvanlivosť: 12 mesiacov v  originálnych 

obaloch pri +20°C  
Dodávané balenia: 1000 kg kontajner 
 250 kg sud 
 25 kg nádoba 
Trieda ohrozenia vody: 1 (vlastné zatriedenie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozsah dávkovania:  
vzťahované na cement: 0,3 – 2,0 % hmot. 
Potrebné dávkovanie závisí okrem iného od 
receptúry betónu a od reaktívnosti cementu. 
Vhodné dávkovanie je potrebné overiť skúškami. 
 
Spracovanie: 
BETOCRETE-P10 (FM) sa pridáva predovšetkým 
do zamiešaného čerstvého betónu. Prídavanie 
prísady spolu so zámesovou vodou je po vykonaní 
predbežných skúšok taktiež možné. Čas miešania 
závisí od konkrétneho miešacieho zariadenia a 
musí sa príslušne prispôsobiť.  
Pri dávkovaní do autodomiešavača sa musí zabez-
pečiť rovnomerné rozmiešanie prísady v čerstvom 
betóne. Ako smerná hodnota platí: 1 minúta 
miešania na každý m3 čerstvého betónuv miešacom 
bubne, avšak každopádne min. 5 minút.  
 
Osobitné upozornenia: 
• Pred použitím v betóne je vždy potrebné 

vykonať príslušné predbežné skúšky  podľa 
platných noriem resp. predpisov.  

• Čas účinku superplastifikátorov závisí od 
poveternostných podmienok. 

• Ku korigovaniu vlastností betónu sú 
k dispozícii kompatibilné systémové výrobky 
REMITARD-20 (BV) a RUXOLITH-T5 (VZ). 

 
Dozor / certifikácia: 
Superplastifikátor podľa DIN EN 934-2: T3.1 a 3.2. 
Obsahuje látky podľa EN 934-1:2008, prílohy A1.  
 
Bezpečnostné údaje: 
Zohľadnite prosím platnú kartu bezpečnostných 
údajov ES!  
 
 


