Technický list č.: 110.00

BISEAL ® RETARDER - SH
ZPOMALOVAČ DOBY TUHNUTÍ PRO MALTY A BETONY
POPIS:

BISEAL RETARDER – SH je zpomalovač doby tuhnutí, který se používá při přípravě
malt a betonů.

POUŽITÍ:





VÝHODY:

 Přesné stanovení doby tuhnutí.
 Snížení procentuální hodnoty smršťování
 Snížení segregace betonové směsi.
 Zvýšení konečných pevností malt a betonů.
BISEAL RETARDER – SH se přidává přímo do záměsové vody.

APLIKACE:
UPOZORNĚNÍ:

BALENÍ:
DÁVKOVÁNÍ:

Betonáž za horkého počasí
Při transportu betonové směsi na velké vzdálenosti.
Při betonáži velkých objemů.








Zabránit zmrznutí výrobku.
Zamezit předávkování výrobku.
Zabránit kontaktu s pokožkou a očima.
Používat ochranné rukavice a brýle.
V případě zasažení pokožky umýt postižené místo vlažnou vodou a mýdlem.
V případě zasažení očí vypláchnout je vydatným množstvím vody a vyhledat
lékařskou pomoc.
 Výrobek je nehořlavý.
20 lt plastikové nádoby.
V rozmezí od 0,1% do 1% váhy cementu.
DÁVKOVÁNÍ (% váhy cementu)
0,3
1,0

SKLADOVÁNÍ:

POČÁTEK TUHNUTÍ
14 hodin
30 hodin

KONEC TUHNUTÍ
18 hodin
35 hodin

12 měsíců v uzavřeném originálním balení, v suchých prostorách a při teplotách
vyšších než 4°C.

TECHNICKÁ
DATA:

Vzhled
Barva
pH

Kapalina
Transparentní
7,5

Vývoj pevností v tlaku:
STÁŘÍ

0,3% BISEAL RETARDER

1,0% BISEAL RETARDER

POROVNÁVACÍ VZOREK

1 den
5 dní
7 dní
28 dní

Neměřitelná hodnota
19,7
22,4
28,4

Neměřitelná hodnota
20,6
25,2
30,0

6,7
20,5
24,0
25,6

40,0
30,0

0,3% BISEAL RETARDER

20,0

1,0% BISEAL RETARDER

10,0

POROVNÁVACÍ VZOREK

0,0
1 den

ZÁRUKA:

5 dní

7 dní

28 dní

Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických
znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv
použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem
schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a
ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za
hodnoty, které přesahují uvedené parametry.
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