
 

 

 

 

                                                 

 

TECHNICKÝ LIST 
_______________________________________________________________________________ 
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Práva kupujúceho ohľadom kvality našich 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 
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Purcolor 5000 Výr.č.: 4 01438 
 
Stabilizačná prísada; obmedzuje tvorbu výkvetov 
 
Oblasti použitia: 
Používa sa predovšetkým do farebných betónových 
prvky vonkajšej architektúry ako napr.: 
• dlažbové tvarovky 
• palisády 
• kvetináče 
• obrubníky 
• chodníkové a terasové dlaždice a platne. 
 
 
Vlastnosti: 
PURCOLOR 5000 pôsobí v zavlhnutom čerstvom 
betóne ako plastifikátor, redukuje výkvety 
a intenzifikuje farby. 
V plastickom až tekutom stave rozvíja táto prísada 
výrazný stabilizačný účinok a obmedzuje tak 
segregáciu betónu. 
 
 
Technické údaje: 
Báza: oleát 
Farba: nažltlá 
Konzistencia: tekutý 
Hustota: 1,00 g/cm3 
Teplota spracovania: od + 5 °C 
Skladovanie: chrániť pred mrazom 

a nečistotami 
Trvanlivosť: 12 mesiacov pri + 20 °C 

v originálnych obaloch 
Dodávky: 1 000 kg kontajner 
    180 kg sud 
      25 kg vrece 
Trieda znečistenia 
vody: WGK 1 (vlastné zaradenie) 
 
 
 
 

Dávkovanie (vzhľadom na cement): 
Odporúčané dávkovanie: 0,2 – 0,5 % 
Potrebné dávkovanie závisí okrem iného od 
receptúry betónu a od reaktívnosti cementu. 
Vhodné dávkovanie je potrebné overiť skúškami. 
 
 
Spracovanie: 
PURCOLOR 5000 sa pridáva predovšetkým do 
hotovej zmesi. Tento prostriedok sa na základe 
skúšok dá pridať aj do zámesovej vody. Čas 
miešania by sa mal prispôsobiť konkrétnym 
miestnym podmienkam. 
 
Upozornenia: 

• Pred použitím do betónu je potrebné vykonať 
počiatočné skúšky typu podľa platných noriem 
resp. predpisov. 

• V zavlhnutom čerstvom betóne má PURCOLOR 
5000 plastifikačný účinok. 

• PURCOLOR 5000 výrazne obmedzuje tvorbu 
výkvetov a zvýrazňuje farbu. 

 
 
Bezpečnostné údaje: 
Zohľadnite prosím platnú kartu bezpečnostných 
údajov ES! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


