Technický list č.: 108.00

BISEAL® FS
PŘÍSADA URYCHLUJÍCÍ TUHNUTÍ BETONŮ A MALT
POPIS:
POUŽITÍ:

BISEAL FS je přísada, která urychluje tuhnutí malt a betonů. Neobsahuje chloridy.




VÝHODY:

APLIKACE:

UPOZORNĚNÍ:

BALENÍ:
SKLADOVÁNÍ:
BEZPEČNOST
PRÁCE:

TECHNICKÁ
DATA:
ZÁRUKA:

Pro výrobu prostého betonu i železobetonu a malt, u kterých se vyžaduje rychlé
tuhnutí.
Betonáž ve vodním prostředí (jak v mořské, tak i sladké vodě).
Pro výrobu prefabrikátů, které je nutno rychle odbednit.



V důsledku rychlého počátku tuhnutí zlepšuje chování betonové směsi při ukládání
za nízkých teplot.
 Poskytuje betonovým nebo maltovým směsím homogenitu a zabraňuje oddělování
zrn.
 Ve výrobnách i na stavbách zvyšuje obrátku bednění a produktivitu práce.
Použití výrobku: BISEAL FS se přidává přímo do záměsové vody.
Dávkování a spotřeba: Dávkování se provádí objemově ředěním s vodou v poměru
BISEAL FS : voda = 1 : 3 až 1 : 6 (mezi 25% - 14% záměsové vody). Doporučuje se
provést předem zkoušku pro stanovení optimálního dávkování, vzhledem
k požadované době tuhnutí.
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Minimální množství cementu v betonové směsi musí být 300 kg/m .
Aby nevznikal nepoužitelný odpad, doporučuje se připravovat vždy takové
množství betonové směsi nebo malty, které lze zpracovat v předpokládané době
před začátkem tuhnutí.
 Pro pokládání směsi a její zpracování používat vhodné prostředky.
 Konečné dosažené pevnosti budou o něco málo nižší než u stejných betonů a malt
bez použití přísady.
Plastické nádoby o obsahu 20 litrů.
12 měsíců v uzavřeném originálním balení, v suchých skladech a při teplotách vyšších
než –5°C.
Zabránit kontaktu s pokožkou a očima.
Používat ochranné rukavice a brýle.
V případě zasažení pokožky umýt vlažnou vodou a mýdlem.
V případě zasažení očí vypláchnout vydatným množstvím vody a vyhledat lékařskou
pomoc.
Barva
Vzhled
pH

Transparentní
Kapalina
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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.

