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Se utilizează la turnarea betonului la temperaturi scăzute și în general, în cazul unor lucrări urgente 
(reparații, ancorări, etc).   

  

Certicat, cu marcaj CE, ca accelerator de priză pentru beton, în conformitate cu standardul  
EN 934-2:T6, cu certicatul numărul 0006-CPR-2013.

1. Descriere

Este un aditiv lichid care accelerează priza betonului și permite turnarea sa în siguranță la 

temperaturi de până la -10 C. Nu conține cloruri sau alte materiale corozive și nu inuențează °
negativ rezistenței betonului.

2. Utilizare

Fișă tehnică

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A

CARACTERISTICI UNIT OBȚINUTE

PERFORMANȚE

1 - 2 % din greutatea
cimentului

Dozaj %

Temperatura maximă de turnare °C - 10

Conținut maxim de alcalii %  ≤ 1 % la greutate

pH - 6  1±

Densitate kg / litru 1,2

Conținut maxim de clor fără clor-
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4. Mod de utilizare

Produsul se dozează odată cu apa din amestec sau la sfârșitul malaxării. Temperatura 

componentelor betonului (agregate, apă, ciment) trebuie să e peste 0 C. Volumul de apă la °
turnarea betonului se va reduce la minim. Se vor respecta normele cu privire la turnarea betonului 

pe timp friguros. Nu se va turna betonul în cazul în care se așteaptă temperaturi sub -10 C în °
următoarele 12 ore.

În recipienți închiși valabilitate minim 12 luni.

Se depozitează în ambalajul original sigilat, la temperaturi între -20 C și +35 C. Atunci când se ° °
depozitează la temperaturi scăzute se pot forma cristale de produs pe fundul bidonului. Înainte de 
utilizare, produsul trebuie ținut la o temperatură pozitivă și se omogenizează bine.  

5. Depozitare

6. Termen de valabilitate
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