Fişă Tehnică

BEVETOL-VZ
Aditiv intirzietor de priza
Caracteristici Tehnice

Proprietăţi
Aditiv lichid care întârzie priza betonului (ΣΚ-308,
ASTM C-494: Tipul B). Oferă următoarele
avantaje:











Posibilitatea transportului betonului gata
preparat la distanţe mari.
Elimină crearea de rosturi de turnare, chiar şi
la întreruperi mai îndelungate ale betonării.
În dozaje adecvate nu întârzie obţinerea
rezistenţelor iniţiale ale betonului şi ca urmare
nu duce la întârzierea decofrarii.
Îmbunătăţeşte lucrabilitatea betonului.
Facilitează compactarea betonului.
Acţionează împotriva segregării componentilor
betonului.
Reduce semnificativ contractiile şi fisurile.
Nu conţine clor sau alte substanţe corozive.
Nu are acţiune de antrenor de aer în masa
betonului.
Este compatibil cu orice tip de ciment din
gama Portland.

Culoare:

maro închis

Densitate:

1,11 - 1,16 kg/lit

pH:

7,20 ± 1,00

Conţinut maxim de clor:

fără clor

Conţinut maxim de alkalii:

≤ 2,0% la greutate

Mod de utilizare
BEVETOL-VZ trebuie să fie adăugat în apa de
amestec, la prepararea betonului.
La calculul apei trebuie avută în vedere
proprietatea plastifiantă a aditivului BEVETOL-VZ.
Dozaj
0,2-0,4 kg pentru 100 kg de ciment.
Dozarea exactă va fi stabilită după testarea în
practică.
Ambalaj

Omologat de ELOT ca intarzietor de priza pentru
beton, in conformitate cu ELOT EN 934-2:T8,
Certificat nr. 0365-CPD-060/01.12.01/1.

BEVETOL-VZ este disponibil în bidoane de 20 kg
şi butoaie de 250 kg.

Domenii de aplicare

Depozitare

BEVETOL-VZ este utilizat pentru întârzierea
prizei betonului, în special când se pune problema
transportării lui pe distante mari, când se face
betonarea la temperaturi ridicate, ca şi pentru
evitarea creării de prea multe rosturi de turnare,
etc.

Timp de cel puţin 12 luni de la data fabricaţiei, în
spaţii ferite de îngheţ.
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EN 934-2
BEVETOL-VZ
Set Retarding Admixture
EN 934-2: T8
Max chloride content: chloride free
Max alkali content: ≤ 2,0 % by weight
Corrosive behaviour 1): Dangerous substances: none

1)

:Only required when placed in the market of a member
state which regulates these items

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL
MATERIALE DE CONSTRUCŢII
BUCURESTI: Piata Alba Iulia, nr.3, sc.A, ap.32
Tel.: 021 3000482, 3000483, 3000484 Fax: 021 3166746
www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro
Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare dezvoltare al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute
fără garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este
răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei
fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs.

