
 

 
 
 
 

DECLARAŢIE DE PERFORMANTA 
NR…/…….. 

 Noi, SC LIDER SERVICII SRL Suceava cu sediul în strada Cuza Voda, nr. 59A, înregistrat la Registrul 
Comerţului Suceava cu nr. J33/43/2008, cod fiscal RO 23031090, telefon / fax 0230532253, asigurăm, declarăm, 
garantăm pe propria răspundere in conformitate cu REGULAMENTUL(UE) Nr.305/09.03.2011 AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI,de stabilire a unor conditii armonizate pentru 
comercializarea produselor pentru constructii,cu ORDONANTA Nr.20/18.08.2010 referitoare la aplicarea unitara 
a legislatiei Uniunii Europene, declaram pe proprie raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii 
produsului: 
  

FROST FREE 
ADITIV ADJUVANT PENTRU TURNARI PE TIMP FRIGUROS 

ACCELERATOR DE INTARIRE 
 

PROPRIETATI 
      Este un aditiv lichid care accelereaza prize betonului si permite turnarea sa in siguranta la temperaturi de pana 
la -100C.Nu contine cloruri sau alte materiale corozive si nu influenteaza negativ rezistentele betonului. 
Produsul corespunde standardului EN 934-2 Tabel 6. 
 

DOMENII DE APLICARE 
 Turnarea betonului, sape si elemente de beton  la tempetaruri scazute 
 In general in cazul unor lucrari urgent (reparatii, ancorari, etc.). 

 
CARACTERISTICI TEHNICE 

Culoare :                                    maroniu 
Densitate :                                  1.2KG/L 
Ph :                                             6,00 ±1,00 
Continut maxim de clor :         fara clor 
Continut maxim de alcalii :      ≤ 1,0 % la greutate 
 

MOD DE UTILIZARE 
Aditivul FROST FREE se adauga : 

 In apa de amestec la prepararea betonului ; 
 In betonul gata preparat, cu putin timp inaintea utilizarii acestuia. In acest caz, pentru a realiza o 

repartizare uniforma a aditivului FORST FREE in masa materialului, este necesar sa se amestece bine in 
betoniera 4-5 minute. 

 
DOZAJ 

1,0 -2,0 kg pentru 100 kg de ciment, in functie de timpul de prize dorit. 
Valori orientative privind efectul aditivului FROST FREE , ca accelerator de prize al betonului pe o eprubeta 
standard : 
 

Procent % din greutatea 
cimentului 

Timp de priza Reducerea timpului de 
priza 

0 480 min 0 
1,0% 410 min 60 min 
1,50% 390 min 80 min 
2,0% 375 min 95 min 

 
AMBALAJ 
 

S.C. LIDER SERVICII S.R.L. 
Str. Cuza Voda nr.59A Burdujeni, Jud. Suceava 
J33/43/2008  C.F.  RO 23031090 
Cap. Social :120440 RON   
Cont RO12FNNB004602653450RO02  
 Banca CREDIT EUROPE BANK Suceava 
 Tel./Fax.  +4 0230 532253 



-Bidon HDPE 6kg. 
 

TIMP DE VIATA – DEPOZITARE 
18 luni de la data fabricatiei, depozitat in ambalajul original sigilat, fiind protejat de inghet si de expunerea solara. 
 

OBSERVATII 
 

- Nu se va turna betonul in cazul in care se asteapta temperature sub -100C in urmatoarele 12 ore 
- Temperatura componentelor  betonului (aggregate, apa, ciment) trebuie sa fie peste 50C. 
- Se va evita adaugarea de apa pentru imbunatatirea lucrabilitatii, iar raportul apa/ciment trebuie sa fie cat 

mai redus posibil. 
- Se vor respecta normele cu privire la turnarea pe timp friguros 

 
 
Declaratia de conformitate este insotita de Avizul de Insotire a Marfii sau Factura Fiscala nr……… 
 
SC LIDER SERVICII SRL Suceava 
 
 


