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Avantaje: 

 

 

 • Capacitate de compactare îmbunătăţită 

• Efect de plastifiere 

• Intensificarea culorii la prefabricate colorate 

• Măreşte calitatea suprafeţei. 

• Îmbunătăţeşte procesul de decofrare. 

• Economisire ciment cu până la 20%. 

 

Domeniu de aplicare:  

• Pentru prepararea produselor din beton monolitic, colorat sau învelişuri din beton, ex.: pavele din 
beton, borduri, etc. 

• Pentru produse din beton fără eflorescenţe. 

• Pentru producerea produselor din beton colorat. 

• Produse din beton rapid decofrabile. 
• La cimenturi care au tendinţa de decolorare. 
 

Date tehnice: 

Materie de bază: Sulfonat alcilaril 

Formă: Lichid 

Culoare: Galben 

Valoare pH: 9,0 ±2,0 

Densitate la 20°C: 1,06 ±0,02 gr/ml 

Temperaturaîntărire: peste +5°C 

 
Mod de întrebuinţare: 

• Multiplast G/HK trebuie adăugat în betonul preamestecat. 

• Nu se adaugă în amestecul uscat. 

• Trebuie să se asigure un timp suficient de amestecare. 

• Încazulturnăriiradieruluişialtorelemente de beton, aditivul se 
amestecăîncompoziţiaambeloramestecuri. 

• Înainte de utilizareaaditivelor MTC încompoziţiabetonului, trebuiedeterminatăcomptibilitateaacestora, 
prinefectuareaunui test înprealabil. 
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Consum: 

• 0,2 – 0,5 %M din greutatea cimentului. 

• Cantitatea necesară de aditiv se bazează pe caracteristicile cimentului utilizat şi trebuie determinată 
printr-un test  iniţial în conformitate cu DIN EN 206-1. 

 

Ambalaj: 

• Bidoane de 30 kg, butoaie de 230 kg, rezervoare de 1000 kg. 
 

Protecţia muncii: 

• Nu este o substanţă periculoasă conform ordonanţei pentru substanţe periculoase  

• Nu este o substanţă periculoasă conform normelor de transport 

• WGK 1 (clasificare proprie) risc scăzut de poluare 

• Consultaţi fişa de securitate 
 

Depozitare / Observaţii: 

• Aprox. 12 luni ferit de razele solare şi îngheţ pe timpul depozitării, protejaţi împotriva contaminării.. 

• Se vor respecta măsurile generale de igienă pe timpul utilizării produselor noastre. Materiile prime şi 
produsele procesate şi fabricate de către noi sunt subiect al unor inspecţii stricte la fabrică. Ne 
rezervăm dreptul de a face modificări în baza evoluţiilor tehnice. Controlul extern de calitate se 
efectuează în centre de testare autorizate. Toate specificaţiile sunt valabile în condiţii normale şi sunt 
elaborate cu bună-credinţă. Responsabilitatea legală directă nu poate fi dedusă în baza instrucţiunilor 
din prezenta fişă. Dorim să vă aducem la cunoştinţă faptul că produsele şi procedeele noastre trebuie 
testate pentru a verifica caracterul acceptabil al acestora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să citiţi cu atenţie foaia informativă de securitate. 


