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O firmie:
Firma BAUFERT jest niezależnym, przedsiębiorstwem specjali-
zującym się w produkcji pigmentów żelazowych oraz domieszek 
do betonu dla większości zastosowań o wysokiej skuteczności. 
Dzięki uznanej jakości swoich produktów oraz kompleksowej  
i kompetentnej obsłudze naszych klientów, jesteśmy wydajnym  
i godnym zaufania partnerem dla przedsiębiorstw europejskich 
z branży:
• betonowej, 
• farb i lakierów
• tworzyw sztucznych 
• gumowej
• szklarskiej 

Produkty nasze zostały stworzone w oparciu o rodzimą wiedzę 
naukowo-techniczną. W ciągu swojej działalności wypracowali-
śmy sobie solidną markę, miano zaufanego partnera oraz pozy-
cję jednego z czołowych producentów i dystrybutorów pigmen-
tów nieorganicznych oraz domieszek do betonu.

Misja: 
Rozumiemy i spełniamy wymagania naszych klientów i dążymy do 
dostarczania im wysokiej jakości produktów i usług. Skrupulatnie 
śledzimy zmieniające się trendy rynkowe i szybko dostosowujemy 
się do zmian. Dotyczy to zarówno naszej palety produktów, jak  
i naszych usług.
Realizacja naszych wymagań w zakresie jakości wyma-
ga od nas podejmowania odpowiednich działań na wszyst-
kich istotnych dla jakości etapach świadczenia usług,  
w szczególności w dziedzinie marketingu, zaopatrzenia, roz-
woju produktu, produkcji, kontroli jakości, pakowania, ma-
gazynowania, wysyłki, sprzedaży i wsparcia technicznego. 
Chcemy być jak najbliżej klienta, żeby poznać jego potrzeby  
i zbudować silne i długotrwałe relacje partnerskie co przyczyni się 
do stabilnego wzrostu wartości Firmy.

System zarządzania jakością: 
Największą wagę przykładamy do jakości naszych produktów  
i usług. Zapewnienie wysokiej jakości oraz zarządzanie jakością 
jest więc ważnym elementem polityki przedsiębiorstwa. Cele 
jakościowe oraz wynikające z nich działania z zakresu systemu 
zarządzania jakością potwierdzone są wdrożonym w naszym za-
kładzie produkcyjnym Systemem Certyfikacji Zakładowej Kontroli 
Produkcji, który spółka utrzymuje i doskonali wg wymagań norm 
PN EN 12878: 2006 oraz normy PN EN 934-2+ A1: 2012

Spełniając ściśle określone oczekiwania swoich klientów do ofe-
rowanych produktów , kładąc nacisk na ciągłe doskonalenie po-
siadamy również System Zarządzania Jakością według wyma-
gań normy ISO 9001: 2008

Wdrożenia systemów dokonały jednostki uprawnione Instytut 
Testowania i Certyfikacji – siedziba Czeska Republika oraz LL- 
Certification – siedziba Czeska Republika. 

Laboratorium: 
Naszą ofertę poszerzamy w większości w oparciu o efekty prac 
naszego Centrum Badawczo Rozwojowego BaufertLAB, nasze 
laboratorium prowadzi również ścisłą kontrolę nad produkowany-
mi przez naszą Firmę produktami zapewniając naszym klientom 
najwyższą jakość.

Logistyka, dostawy:
Oferujemy najlepsze rozwiązania logistyczne w zakresie spraw-
nej i terminowej dostawy towarów dostosowane do potrzeb 
klienta, utrzymanie wysokich stanów magazynowych, zapewnie-
nie ciągłości dostaw i dobrą dostępność towarów. 

Laboratory:
We extend our range of products based on the results obtained 
by our BaufertLAB Research and Development Centre. Our labo-
ratory also ensures stringent control of all our products in order to 
ensure their highest quality for the benefit of our clients.

Logistics and deliveries:
We offer the best logistics solutions to ensure the efficient and 
punctual delivery of goods customised to meet our clients’ ne-
eds, while maintaining correct inventories, continuity of deliveries 
and the required accessibility to the goods.

Quality management system:
We pay meticulous attention to the quality of our products and 
services. As a result, such factors as ensuring high quality or 
effective quality management are all important elements of our 
company policy. The quality objectives and the actions resulting 
from the quality management system have been confirmed by 
the Factory Production Control Certification System implemented 
in our plant, maintained and improved by our company according 
to the PN EN 12878: 2006 and PN EN 934-2+ A1:2012 stan-
dards.

In order to meet our clients’ precise expectations in terms of pro-
ducts and to ensure continuous improvement, we also have a 
Quality Management System implemented in line with the ISO 
9001:2008 standard.

The systems were implemented by authorised units of the Te-
sting and Certification Institute, based in the Czech Republic, and 
LL-Certification also based in the Czech Republic.
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About company
BAUFERT is an independent company specialising in the pro-
duction of highly effective iron pigments and concrete admixes 
for an extensive range of applications.
Thanks to the recognised quality of our products, as well as the 
comprehensive and competent customer services that we offer, 
we have become an efficient and trustworthy partner for many 
European companies operating in the following fields:
• concrete,
• paints and varnishes,
• plastics,
• rubber,
• glass.

Our product designs are based on native scientific and techni-
cal expertise. Our operations have led us to becoming an esta-
blished and solid brand, a trusted partner and one of the leading 
manufacturers and distributors of inorganic pigments and con-
crete admixes.

Mission:
We seek to understand and meet our clients’ requirements, stri-
ving to provide them with high-quality products and services. We 
scrutinise the changing market trends and quickly adapt to suit 
them, concerning both our range of products and the services 
we provide.
In order to ensure that our quality-related requirements are met, 
we are obliged to take appropriate actions during all quality-re-
levant stages of the service provision process, in particular as 
regards marketing, procurement, product development, produc-
tion, quality control, packing, storage, dispatch, sales and tech-
nical support.
Our goal is to remain as close to our clients as possible in order 
to discover their needs and build strong and long-lasting partner 
relationships, which will contribute to the stable increase in our 
company’s value.
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Baufert dysponuje laboratorium, które zajmuję się prowadzeniem 
badań betonu, mieszanki oraz surowców. 

Ponadto prowadzimy badania doświadczalno-rozwoje z możli-
wością zastosowania szeroko pojętej chemii w naszych produk-
tach.

Nasze laboratorium opracowuje spe-
cjalne receptury mieszanek betono-
wych pod konkretne inwestycje.

Posiadamy również mobilne laboratorium przystosowane do kon-
troli jakości mieszanki i pobierania próbek betonu na budowach.

Laboratorium prowadzi również badania surowców w tym kru-
szyw i domieszek. Utrzymujemy stały kontakt z działami techno-
logicznymi dostawców w celu optymalizacji jakości składników 
betonu.
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Zakres badawczy

Mieszanka betonowa:

• projektowanie i optymalizacja receptur mieszanki betonowej,
 • badanie konsystencji metodą opadu stożka,

• badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia  
zagęszczenia,

 • badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego,
 • pomiar gęstości mieszanki betonowej,
 • badanie zawartości powietrza w świeżej mieszance betono-

wej (metoda ciśnieniowa),
 • pobieranie próbek mieszanki betonowej.

Stwardniały beton:
• wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań  

wytrzymałościowych,
• badanie wytrzymałości na ściskanie,
• badanie wytrzymałości na zginanie,
• pomiar gęstości betonu,
• badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem,
• badanie przepuszczalności wody przez beton (wodoszczel-

ność),
• badanie nasiąkliwości betonu,
• badanie mrozoodporności betonu,
• badania wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu.

Kostka brukowa, krawężniki, obrzeża płyty:

• sprawdzanie wymiarów kształtu,
• badanie nasiąkliwości,
• badanie odporności na ścieranie
• badanie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu,
• badanie wytrzymałości na zginanie,
• badanie odporności na poślizg,
• badanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie z udziałem 

soli odladzających.



Baufert has a laboratory that is responsible for testing concretes, 
mixtures and raw materials.

Moreover, we perform experimental research and development 
works involving potential applications of general chemistry in our 
products.

Our laboratory develops special reci-
pes for concrete mixtures, designed 
to suit particular investment pro-
jects.

We also have a mobile laboratory intended for monitoring the 
quality of mixtures and taking concrete samples on construction 
sites.

The laboratory is also available to test raw materials, including 
aggregates and admixes. We always stay in touch with our sup-
pliers’ process departments in order to optimise the quality of the 
concrete ingredients.

Scope of research

Concrete mixture:

• testing consistency using the slump cone method,
• testing consistency using the compaction index determina-

tion method,
• testing consistency using the flow table method,
• compaction determination,
• testing air content in fresh concrete mixtures (pressure me-

thod),
 • density test

Hardened concrete:

• compressive strength tests,
• bending strength tests,
• concrete thickness,
• pressurised water penetration test,
• concrete water permeability (water-tightness),
• concrete absorbability tests,
• concrete frost resistance tests,
• tensile strength at splitting.

Paving stones, curbs, edges of the board:

• Loosening
• Swerality
• Frost resistance in salt
• flexural strength
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DOMIESZKI  
DO BETONU  

I ZAPRAW
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Domieszki do wyrobów betonowych
ESTAPLAST 15 (BV)

ESTAPLAST 45 (BV)

ESTAPLAST 50 (BV)

ESTAPLAST 151 (BV)

ESTAPLAST 155 (BV)

ESTAPLAST 105

ESTAPLAST 30

ESTAPLAST 35

ESTAPLAST 150

NOVACOLOR 

NOVACOLOR 2000

NOVACOLOR SL
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Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,13 g/cm3

Barwa brązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 1%

pH 5±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu stałej 
konsystencji

Redukcja wody zarobowej ≥ 5%

Zawartość powietrza ≤ 2%

Wytrzymałość na ściskanie
7 dni 28 dni

≥ 110% ≥ 110%

Dozowanie:
Zakres dozowania 0,2-1,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,3-0,6% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych  
i należy je ustalić podczas prób technologicznych

Sposób dozowania:

Domieszkę ESTAPLAST 15(BV) należy dodawać bezpośrednio do gotowej 
mieszanki lub wraz z wodą zarobową.
Po wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać o wy-
starczający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujednorodnienie 
mieszanki betonowej.

Opis produktu:
ESTAPLAST 15(BV) - uniwersalna domieszka uplastyczniająca, 
ułatwiająca zagęszczanie mieszanek betonowych w konsystencji 
od wilgotnej do plastycznej. Polecana do stosowania w produkcji 
elementów betonowych zagęszczanych mechanicznie. Domiesz-
ka charakteryzuje się silnym działaniem dyspergującym, powodu-
jącym uplastycznienie betonu już przy niewielkim dozowaniu. Po 
dodaniu ESTAPLAST 15(BV) do zarobu, napięcie powierzchniowe 
wody względem zwilżanej powierzchni zmniejsza się, a cement 
i dodatki łatwiej i szybciej się nasycają. Zapewnia to intensyw-
ne zwilżenie spoiwa oraz redukuje siły tarcia między cementem 
a pozostałymi składnikami mieszanki betonowej. W ten sposób 
powstaje jednorodny, dobrze urabialny beton, dający się łatwo roz-
prowadzać i zagęszczać. Dzięki zwiększonej plastyczności mie-
szanki możliwe jest, m.in. szybsze napełnianie form betonem oraz 
skrócenie czasu wibracji. Produkcja mas betonowych z ESTA-
PLAST 15(BV) jest łatwiejsza i szybsza, a spoiwo jest równomier-
nie rozprowadzone w całej objętości zarobu. Domieszka poprawia 
ponadto efektywność hydratacji, co znacząco polepsza m.in. wy-
trzymałość i trwałość gotowego elementu betonowego. Po rozfor-
mowaniu wyroby charakteryzują się poprawionym wyglądem oraz 
zwartą i zamkniętą powierzchnią. 

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• kostki brukowej (warstwa konstrukcyjna)
• płyt chodnikowych, ażurów
• krawężników, obrzeży
• pustaków, bloczków betonowych
• kręgów betonowych, pokryw, rur, przepustów 
• elementów małej architektury
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, dopuszcza się stoso-
wanie ESTAPLAST 15(BV), w połączeniu z innymi domieszkami  
z oferty Baufert, a szczegółowych informacji na ten temat udzielają 
nasi doradcy techniczni.

Właściwości:
• Posiada dobre właściwości uplastyczniające
• Poprawia stopień hydratacji cementu
• Pozwala zmniejszyć ilość wody zarobowej
• Skraca czas wibrowania (zagęszczania)
• Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
• Obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej
• Poprawia zwilżalność ziaren cementu
• Ułatwia wbudowanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
• Zwiększa gęstość i wodoszczelność
• Zwiększa mrozoodporność
• Zmniejszenie porowatości elementów i nasiąkliwość
• Umożliwia skrócenie czasu cyklu produkcji
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni
• Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance betonowej
• Nie zmienia koloru betonu 
• Nie wytwarza wykwitów
• Ekonomiczne dozowanie
• Kompatybilny ze wszystkimi domieszkami BAUFERT

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

ESTAPLAST 15(BV)
DOMIESZKA REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPLASTYCZNIAJĄCA PN-EN 934-2:T2 
Plastyfikator do betonów o konsystencji wilgotnej
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Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 5oC 
do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem, zanieczyszcze-
niami. Podczas przechowywanie może dojść do sedymentacji (max. 
0,7%), jednak nie ma to wpływu na działanie domieszki. Po dłuż-
szym składowaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające: 
PN-EN 934-2:T2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
ESTAPLAST 45(BV) - nowoczesny, wydajny, zwiększający szczel-
ność plastyfikator, ułatwiający zagęszczanie betonu o konsystencji 
wilgotnej. Opracowany specjalnie z myślą o produkcji wysokiej ja-
kości elementów z betonu wibroprasowanego. Działanie domiesz-
ki opiera się na efekcie sterycznym i elektrostatycznym. Produkt 
umożliwia przede wszystkim znaczną poprawę urabialności oraz 
zwiększa efektywność hydratacji w betonach z niedoborem wody. 
Po dodaniu do zarobu, domieszka absorbuje się na ziarnach ce-
mentu i utrudnia ich aglomeracje. Dzięki separacji spoiwa oraz 
poprzez ograniczenie tarcia wewnętrznego następuje zwiększenie 
plastyczności mieszanki betonowej. Domieszka charakteryzuje 
się ponadto silnym działaniem dyspergującym wobec drobnych 
frakcji. Dzięki tym właściwościom cement jest lepiej zwilżony  
i równomiernie rozprowadzony w całej objętości zarobu. Mieszan-
ka betonowa z domieszką ESTAPLAST 45(BV) jest jednorodna  
i spójna, daje się łatwo układać w formach oraz znacznie ułatwione 
jest jej zagęszczanie. Domieszka redukuje także siły przyczepno-
ści pomiędzy betonem a formą i stemplem oraz znakomicie zamy-
ka strukturę betonu, jednocześnie zmniejszając jego nasiąkliwość. 
Betony modyfikowane ESTAPLAST 45(BV) charakteryzują się 
zmniejszonym podciągiem kapilarnym oraz podniesioną odporno-
ścią na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie. Stosowanie domieszki 
umożliwia optymalizację zawartości spoiwa bez obniżenia założo-
nych właściwości mechanicznych wyrobów betonowych.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• kostki brukowej
• krawężników, obrzeży
• palisad, płyt chodnikowych, ażurów,
• płyt parkingowych, korytek ściekowych
• elementów małej architektury
W elementach dwuwarstwowych domieszka może być dozowana 
do warstwy spodniej (konstrukcyjnej) i wierzchniej (licowej)
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, dopuszcza się stoso-
wanie ESTAPLAST 45(BV), w połączeniu z innymi domieszkami  
z oferty Baufert, a szczegółowych informacji na ten temat udzielają 
nasi doradcy techniczni.

Właściwości:
• Posiada bardzo dobre właściwości uplastyczniające co 

umożliwia skrócenie czasu wibrowania (zagęszczania)
• Zwiększa efektywność hydratacji
• Pozwala zmniejszyć ilość wody zarobowej
• Wprowadza mikropęcherzyki powietrza 
• Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
• Redukuje ryzyko podklejania się mieszanki betonowej do 

stempla
• Działa dyspergująco co poprawia zwilżalność spoiwa
• Zdecydowanie poprawia stopień sprasowania zwiększając  

w ten sposób gęstość i wodoszczelność
• Zmniejsza podciąganie kapilarne
• Zwiększa odporność na działanie mrozu i soli odladzających
• Zmniejsza porowatości elementów i nasiąkliwość
• Zwiększa wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
• Zmniejsza skłonność do powstawania wykwitów
• Poprawia trwałość betonu i jakość powierzchni 
• Nie zawiera chlorków

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW 
ESTAPLAST 45(BV)
DOMIESZKA REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPLASTYCZNIAJĄCA PN-EN 934-2:T2 
Domieszka uplastyczniająca lekko napowietrzająca do produkcji betonu wibroprasowanego
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Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 10oC 
do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem, zanieczyszcze-
niami. Po dłuższym składowaniu lub przechowywaniu w obniżonych 
temperaturach może dojść do sedymentacji. W następującym przy-
padku przed zastosowaniem produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,04 g/cm3

Barwa jasnożółta

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 2%

pH 6±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji

Redukcja wody zarobowej ≥ 5%

Zawartość powietrza ≥ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie
7 dni 28 dni

≥ 110% ≥ 110%

Dozowanie:
Zakres dozowania 0,2-0,8% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,3-0,6% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie
w elementach  
dwuwarstwowych

Warstwa  
fakturowa 
Warstwa
konstrukcyjna

0,3-0,6% do 
masy cementu
0,2-0,5% do 
masy cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę ESTAPLAST 45(BV) należy dodawać wraz z wodą zarobowa 
lub pod koniec procesu mieszania. Po wprowadzeniu domieszki, należy 
w każdym przypadku zadbać o wystarczający czas mieszania, który 
powinien zagwarantować ujednorodnienie mieszanki betonowej.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
ESTAPLAST 50(BV) - specjalna domieszka uplastyczniająca na 
bazie polimerów z dodatkami, opracowana specjalnie dla wyrobów 
betonowych wytwarzanych z wilgotnych i plastycznych mieszanek 
betonowych. Domieszka charakteryzuje się silnym działaniem 
dyspergującym, powodującym uplastycznienie betonu już przy 
niewielkim dozowaniu. Stosowanie domieszki ułatwia pokonanie 
oporu ścinania mieszanki, co prowadzi do wzrostu gęstość be-
tonu, a w konsekwencji do poprawy właściwości mechanicznych  
i trwałości zaformowanych elementów. Po dodaniu do zarobu pla-
styfikator zapobiega łączeniu się ziaren cementu w większe cząst-
ki, zmniejsza tarcie wewnętrzne, jednocześnie ziarna spoiwa są 
bardzo dobrze zwilżone, co umożliwia szybką hydratacje cementu. 
W ten sposób powstaje jednorodny, plastyczny beton, w którym 
spoiwo jest równomiernie rozprowadzone w całej objętości mie-
szanki betonowej, a proces formowania jest znacznie ułatwiony. 
Dzięki stosowaniu ESTAPLAST 50(BV) uzyskuje się wyższy sto-
pień zagęszczania mieszanki betonowej. Zaformowane elementy 
charakteryzują się dobrym zamknięciem powierzchni i zaciągnię-
ciem ścianek bocznych. Stosowanie plastyfikatora pozwala skró-
cić cykl produkcyjny oraz umożliwia uzyskanie gładkiej i jednorod-
nej powierzchni betonu zawibrowanego, zwiększa wytrzymałość 
wczesną i końcową, a także zmniejsza efekt podciągania kapilar-
nego w betonie. 

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• elementów wibrowanych i wibroprasowanych 
• elementów z betonu o konsystencji wilgotnej
• elementów kanalizacji
• betonu zbrojonego
• betonu barwionego
W elementach dwuwarstwowych domieszka może być dozowana 
do warstwy spodniej (konstrukcyjnej) i wierzchniej (licowej).
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, dopuszcza się sto-
sowanie ESTAPLAST 50(BV) w połączeniu z innymi domieszkami  
z oferty Baufert, a szczegółowych informacji na ten temat udzielają 
nasi doradcy techniczni.

Właściwości:
• Posiada bardzo dobre właściwości uplastyczniające, co 

umożliwia skrócenie czasu wibrowania (zagęszczania)
• Poprawia stopień hydratacji cementu
• Pozwala zmniejszyć ilość wody zarobowej
• Blokuje kapilary w betonie
• Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
• Uszczelnia beton zabezpieczając go przed wnikaniem wody
• Działa dyspergująco co poprawia zwilżalność spoiwa
• Zdecydowanie poprawia stopień sprasowania zwiększając  

w ten sposób gęstość i wodoszczelność
• Zmniejsza podciąganie kapilarne
• Zwiększa odporność na działanie mrozu i soli odladzających
• Zwiększa wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
• Zmniejsza skłonność do powstawania wykwitów
• Umożliwia produkcję mieszanek betonowych przy zwiększo-

nych punktach piaskowych
• Pozwala zredukować cement lub zapewnia przyrost wytrzy-

małości
• Poprawia trwałość betonu i jakość powierzchni 
• Nie zawiera chlorków

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

ESTAPLAST 50(BV)
DOMIESZKA REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPLASTYCZNIAJĄCA PN-EN 934-2:T2
Domieszka uplastyczniająco-uszczelniająca do wyrobów betonowych
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Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 5oC 
do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem, zanieczyszcze-
niami. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające: 
PN-EN 934-2:T2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpo-
wiedzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, 
należy przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki bu-
dowlanej, odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem 
technicznym producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,03 g/cm3

Barwa jasnożółta

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 2%

pH 4±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji

Redukcja wody zarobowej ≥ 5%

Zawartość powietrza ≤ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie
7 dni 28 dni

≥ 110 % ≥ 110 %

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,3-1,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,4-0,8% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie
w elementach  
dwuwarstwowych

Warstwa  
fakturowa 
Warstwa
konstrukcyjna

0,4-0,6% do 
masy cementu
0,3-0,5% do 
masy cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę  ESTAPLAST 50(BV) należy dodawać wraz z wodą zarobowa 
lub pod koniec procesu mieszania. 
Po wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać  
o wystarczający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujedno-
rodnienie mieszanki betonowej.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
ESTAPLAST 151(BV) - wszechstronna, modyfikowana domiesz-
ka uplastyczniająco-napowietrzająca stosowana w celu zwięk-
szenia zdolności zagęszczania betonu podczas wibroprasowa-
nia. Polecana do produkcji wyrobów betonowych z wilgotnych 
mieszanek betonowych. Domieszka umożliwia przede wszystkim 
znaczną poprawę urabialności oraz zmniejszenie ilości wody zaro-
bowej. Wprowadza do mieszanki betonowej równomiernie rozło-
żone mikropory, obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej. 
ESTAPLAST 151(BV) redukuje także siły przyczepności pomiędzy 
betonem a formą i stemplem. Po dodaniu do zarobu działa dys-
pergująco na spoiwo, dzięki czemu cement jest lepiej zwilżony  
i równomiernie rozprowadzony w całej objętości masy betonowej.  
W efekcie następuje redukcja sił tarcia między składnikami mie-
szanki betonowej, co znacząco poprawia plastyczność i rozcią-
gliwość masy betonowej. Dzięki temu powstaje jednorodna mie-
szanka betonowa, która daje się łatwo układać w formach oraz 
znacznie ułatwione jest jej zagęszczanie. Stosowanie domieszki 
poprawia efektywność hydratacji, obniża podciąg kapilary, pozwa-
la także na zaciągnięcie ścianek bocznych, umożliwiając w ten 
sposób ich zamknięcie. Dzięki swoim właściwościom ESTAPLAST 
151(BV) umożliwia wydajną i ekonomiczną produkcje elementów 
wibroprasowanych. 

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• kostki brukowej 
• płyt chodnikowych, ażurów
• krawężników, obrzeży, palisad
• pustaków, bloczków betonowych
• kręgów betonowych, pokryw, rur
• elementów keramzytobetonowych
W elementach dwuwarstwowych domieszka może być dozowana 
do warstwy spodniej (konstrukcyjnej) i wierzchniej (licowej)
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, dopuszcza się stoso-
wanie ESTAPLAST 151(BV), w połączeniu z innymi domieszkami 
z oferty Baufert, a szczegółowych informacji na ten temat udzielają 
nasi doradcy techniczni.

Właściwości:
• Posiada bardzo dobre właściwości uplastyczniające
• Poprawia stopień hydratacji cementu
• Pozwala zmniejszyć ilość wody zarobowej
• Wprowadza mikropęcherzyki powietrza
• Skraca czas wibrowania (zagęszczania)
• Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
• Redukuje ryzyko podklejania się mieszanki betonowej do 

stempla
• Poprawia zwilżalność ziaren cementu
• Zmniejsza podciąganie kapilarne
• Zwiększa gęstość i wodoszczelność
• Zwiększa odporność na działanie mrozu i soli odladzających
• Zmniejsza porowatość elementów i nasiąkliwość
• Zwiększa wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
• Zmniejsza skłonność do powstawania wykwitów
• Zapewnia wzrost produktywności
• Umożliwia skrócenie czasu cyklu produkcji
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni
• Nie zawiera chlorków

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW 
ESTAPLAST 151(BV)
DOMIESZKA REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPLASTYCZNIAJĄCA PN-EN 934-2:T2 
Domieszka uplastyczniająco-napowietrzająca do produkcji betonu wibroprasowanego

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 5oC 
do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem, zanieczyszcze-
niami Podczas przechowywanie może dojść do sedymentacji (max. 
0,5%), jednak nie ma to wpływu na działanie domieszki. Po dłuż-
szym składowaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:

Postać ciecz

Gęstość ˜1,08 g/cm3

Barwa brązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 2%

pH 6±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji

Redukcja wody zarobowej ≥ 5%

Zawartość powietrza ≥ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie
7 dni 28 dni

≥ 110% ≥ 110%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,2-0,8% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,3-0,6% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie
w elementach  
dwuwarstwowych

Warstwa  
fakturowa
Warstwa
konstrukcyjna

0,3-0,6% do 
masy cementu
0,2-0,5% do 
masy cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę ESTAPLAST 151(BV) należy dodawać na zwilżone kruszywo 
lub bezpośrednio do gotowej mieszanki. 
Po wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać  
o wystarczający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujedno-
rodnienie mieszanki betonowej.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Dane techniczne:

Postać ciecz

Gęstość -1,10 g/cm3

Barwa brązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 5%

pH 6±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji

Redukcja wody zarobowej ≥ 5%

Zawartość powietrza ≥ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie
7 dni 28 dni

≥ 110% ≥ 110%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,2-1,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,4-0,7% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych

Sposób dozowania:

Domieszkę  ESTAPLAST 155(BV) należy dodawać na zwilżone kruszywo 
lub bezpośrednio do gotowej mieszanki. 
Po wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać  
o wystarczający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujedno-
rodnienie mieszanki betonowej.

Opis produktu:
ESTAPLAST 155(BV) - wydajna, wieloskładnikowa domieszka 
o lekkim działaniu napowietrzającym. Umożliwia uzyskanie lep-
szego zagęszczenie betonu w zakresie konsystencji wilgotnej. 
Produkt ten charakteryzuje się podwójnym działaniem. Posiada 
dobre właściwości uplastyczniające oraz przyspiesza narasta-
nie wytrzymałości wczesnych. Domieszka powoduje intensywną 
dyspergację zaczynu cementowego i sprzyja powstawaniu war-
stwy smarnej pomiędzy stalową formą a betonem. Po dodaniu do 
zarobu, ESTAPLAST 155(BV) obniża przede wszystkim napięcie 
powierzchniowe wody względem cementu, redukując tarcie we-
wnętrzne miedzy składnikami mieszanki betonowej. W rezultacie 
spoiwo jest lepiej zwilżone, co sprzyja efektywnemu wykorzystaniu 
wody zarobowej również tej uwięzionej w aglomeratach. Poprawia 
to znacząco efektywność hydratacji, dzięki czemu w betonie pozo-
staje mniej niezhydratyzowanego cementu. Dzięki swoim właści-
wościom ESTAPLAST 155(BV) pozwala na równomiernie rozpro-
wadzone spoiwa oraz lepsze połączenie zaczynu cementowego 
z kruszywem. Betony wibroprasowane modyfikowane domieszką 
ESTAPLAST 155(BV) charakteryzują się poprawionym wyglądem, 
ostrymi krawędziami, zwartą strukturą oraz dobrym zaciągnięciem 
ścianek bocznych. 

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• elementów wibrowanych i wibroprasowanych 
• elementów z betonu o konsystencji wilgotnej
• elementów kanalizacji
• wibroprasowanych płyt drogowych 
• ogrodowych elementów małej architektury
W elementach dwuwarstwowych domieszka powinna być dozo-
wana do warstwy spodniej (konstrukcyjnej)
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, dopuszcza się stoso-
wanie ESTAPLAST 155(BV), w połączeniu z innymi domieszkami 
z oferty Baufert, a szczegółowych informacji na ten temat udzielają 
nasi doradcy techniczni.

Właściwości:
• Posiada bardzo dobre właściwości uplastyczniające
• Poprawia stopień hydratacji cementu
• Przyspiesza hydratacje cementu oraz pozwala uzyskać pod-

wyższone wytrzymałości wczesne
• Pozwala zmniejszyć ilość wody zarobowej
• Wprowadza mikropęcherzyki powietrza 
• Skraca czas wibrowania (zagęszczania)
• Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
• Redukuje ryzyko podklejania się mieszanki betonowej do 

stempla
• Poprawia zwilżalność ziaren cementu
• Ułatwia wbudowanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
• Zmniejsza podciąganie kapilarne
• Zwiększa gęstość i wodoszczelność
• Zwiększa odporność na działanie mrozu 
• Zmniejszenie porowatości elementów i nasiąkliwość
• Zwiększa wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
• Umożliwia skrócenie czasu cyklu produkcji
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni 
• Nie zawiera chlorków

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

ESTAPLAST 155(BV)
DOMIESZKA REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPLASTYCZNIAJĄCA PN-EN 934-2:T2 
Domieszka uplastyczniająco-przyspieszająca lekko napowietrzająca do produkcji wyrobów betonowych

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 5oC 
do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem, zanieczysz-
czeniami. Podczas przechowywanie może dojść do sedymentacji 
(max. 0,5%), jednak nie ma to wpływu na działanie domieszki. Po 
dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pra-
cy. W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicz-
nym producenta.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.



Dane techniczne:

Postać ciecz

Gęstość ˜1,02 g/cm3

Barwa biała

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 2%

pH 6±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji

Samoczynne wydzielanie się wody 
z mieszanki betonowej

Mieszanka badana ≤ 50%  
mieszanki kontrolnej

Zawartość powietrza ≤ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie
28 dni

≥ 110%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,1-0,8% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,2-0,6% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych

Sposób dozowania:

Domieszkę  ESTAPLAST 105 należy dodawać wraz z wodą zarobowa 
lub bezpośrednio do gotowej mieszanki.
Po wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać  
o wystarczający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujedno-
rodnienie mieszanki betonowej.

Opis produktu:
ESTAPLAST 105 - specjalna domieszka uplastyczniająca pod-
wyższająca zdolność wchłaniania wody. Opracowana specjalnie 
do produkcji elementów z mieszanki o konsystencji wilgotnej  
i betonu wibroprasowanego. W elementach dwuwarstwowych, 
domieszka znajduje zastosowanie w warstwie spodniej (kon-
strukcyjnej) ESTAPLAST 105 w zakresie konsystencji wilgotnej 
jest plastyfikatorem, ułatwiajacym zagęszczanie i ujednolicenie 
mieszanki betonowej. Po dodaniu do zarobu ESTAPLAST 105 
działa dyspergująco, dzięki czemu cement zostaje lepiej zwilżony 
i równomiernie rozprowadzony w całej objętości masy betonowej. 
Domieszka umożliwia dodanie większej ilości wody zarobowej, 
co przyczynia się do jeszcze lepszego zagęszczenia mieszanki 
i efektywniejszej hydratacji cementu. W efekcie wzrasta gęstość 
wyprodukowanego betonu, a jego struktura jest bardziej szczel-
na i jednorodna, przez co zwiększa się wytrzymałość wczesna  
i końcowa. Domieszka ESTAPLAST 105 posiada zdolność zwią-
zania przedozowanej wody, co zapewnia stabilność produkcji  
i umożliwia elimanację efektu tzw. beczki. Dzięki temu wysychanie 
wyprodukowanego betonu jest ograniczone. Możliwe jest więc, 
wydłużenie czasu przydatności wytworzonych mieszanek betono-
wych. ESTAPLAST 105 zapewnia stabilną i powtarzalną produkcje 
elementów betonowych przy niestabilnych surowcach oraz waha-
jącym się w/c. 

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• kostki brukowej (warstwa konstrukcyjna)
• palisad, płyt chodnikowych, ażurów
• krawężników, obrzeży, płyt drogowych
• pustaków, bloczków betonowych
• kręgów betonowych, pokryw, rur, przepustów 
• elementy małej architektury
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, dopuszcza się sto-
sowanie ESTAPLAST 105, w połączeniu z innymi domieszkami  
z oferty Baufert, a szczegółowych informacji na ten temat udzielają 
nasi doradcy techniczni.

Właściwości:
• Ułatwia zagęszczanie mieszanki betonowej
• Zwiększa zdolność do zatrzymania wody w mieszance be-

tonowej
• Umożliwia produkcję elementów wibroprasowanych przy 

zwiększonej ilości wody zarobowej 
• Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
• Umożliwia regulację w szerszym zakresie ilość wody zarobo-

wej
• Działa dyspergująco, co poprawia zwilżalność spoiwa
• Poprawia stopień sprasowania
• Zwiększa gęstość
• Umożliwia skrócenie czasu cyklu produkcji
• Odwrażliwia proces produkcji na niestabilność surowców
• Zwiększa spójności betonu w elementach dwuwarstwowych
• Umożliwia produkcję mieszanek betonowych przy podwyż-

szonych punktach piaskowych
• Pozwala zredukować cement lub zapewnia przyrost wytrzy-

małości
• Poprawia trwałość betonu i jakość powierzchni 
• Nie zawiera chlorków

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

ESTAPLAST 105
DOMIESZKA ZWIĘKSZAJĄCA WIĘŹLIWOŚĆ WODY PN-EN 934-2:T4 
Domieszka do betonu wibroprasowanego o zwiększonej zdolności do utrzymywania wody w betonie

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 
10oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem, za-
nieczyszczeniami. Po dłuższym składowaniu lub przechowywa-
niu w obniżonych temperaturach może dojść do sedymentacji.  
W następującym przypadku przed zastosowaniem produkt należy 
przemieszać. Uwaga produkt wrażliwy na mróz.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające: 
PN-EN 934-2:T4
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.
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Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Dane techniczne:

Postać ciecz

Gęstość ˜1,03 g/cm3

Barwa biała

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 1%

pH 8±1

Właściwości użytkowe:
Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji

Charakterystyka rozkładu porów ≤ 0,200mm

Zawartość powietrza ≥ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie
28 dni

≥ 75%

Dozowanie:
Zakres dozowania 0,2-1,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,3-0,8% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie
w elementach  
dwuwarstwowych

Warstwa  
fakturowa 
Warstwa
konstrukcyjna

0,4-0,7%do masy 
cementu
0,3-0,5% do masy 
cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań 
technicznych i należy je ustalić podczas prób technologicznych

Sposób dozowania:
Domieszkę ESTAPLAST 30 należy dodawać wraz z wodą  zarobową lub 
bezpośrednio do gotowej mieszanki. 
Po wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać  
o wystarczający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujedno-
rodnienie mieszanki betonowej.

Opis produktu:
ESTAPLAST 30 - kompleksowa domieszka napowietrzająco 
- uszczelniająca do betonu wibroprasowanego. W elementach 
dwuwarstwowych domieszka, może być stosowana zarówno do 
warstwy konstrukcyjnej, jak i fakturowej. ETAPLAST 30 działa 
w zakresie konsystencji wilgotnej jak plastyfikator, gdzie ułatwia 
proces formowania w skutek obniżenia tarcia wewnętrznego.  
W warstwie licowej ESTAPLAST 30 modyfikuje właściwości warstwy 
ścieralnej i ma pozytywny wpływ na tak istotne cechy jak: trwałość, 
wygląd czy wybarwienie. Po dodaniu do zarobu, domieszka wpro-
wadza do mieszanki betonowej równomiernie rozłożone mikropo-
ry, działa dyspergująco na spoiwo, dzięki czemu cement jest lepiej 
zwilżony i równomiernie rozprowadzony w całej objętości zarobu. 
Mieszanka staje się jednorodna, a jej zagęszczanie jest ułatwione. 
Dzięki swym właściwościom ESTAPLAST 30 przerywa kapilary  
w betonie, co zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów węglano-
wych. Domieszka redukuje także siły przyczepności pomiędzy 
betonem a formą i stemplem. Umożliwia znakomite zaciągnięcie 
ścianek bocznych oraz uzyskanie gładkiej i jednorodnej powierzch-
ni fakturowej. W warstwie licowej, domieszka znakomicie zamyka 
strukturę betonu, jednocześnie uszczelniając go, co zwiększa 
odporność na warunki atmosferyczne. Betony modyfikowane ES-
TAPLAST 30 charakteryzują się zmniejszoną nasiąkliwością oraz 
zwiększoną mrozoodpornością i intensywnością koloru.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• kostki brukowej
• krawężników, obrzeży
• palisad, płyt chodnikowych, ażurów,
• płyt parkingowych, korytek ściekowych
• elementów małej architektury
W elementach dwuwarstwowych domieszka może być dozowana 
do warstwy spodniej (konstrukcyjnej) i wierzchniej (licowej)
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, dopuszcza się sto-
sowanie ESTAPLAST 30, w połączeniu z innymi domieszkami  
z oferty Baufert, a szczegółowych informacji na ten temat udzielają 
nasi doradcy techniczni.

Właściwości:
• Posiada dobre właściwości uplastyczniające
• Pozwala zmniejszyć ilość wody zarobowej
• Wprowadza mikropęcherzyki powietrza 
• Uszczelnia beton, zabezpieczając go w ten sposób przed 

wnikaniem wody
• Redukuje ryzyko podklejania się mieszanki betonowej do 

stempla
• Zdecydowanie poprawia stopień sprasowania, zwiększając 

w ten sposób gęstość i wodoszczelność
• Zmniejsza podciąganie kapilarne
• Umożliwia znakomite zaciągnięci ścianek bocznych i za-

mkniecie warstwy fakturowej
• Zwiększa odporność na działanie mrozu i soli odladzających
• Zmniejsza porowatość elementów i nasiąkliwość
• Wpływa pozytywnie na wybarwienie wyrobów betonowych
• Zmniejsza skłonność do powstawania wykwitów
• Zwiększa odporność na zabrudzenia
• Poprawia trwałość betonu i jakość powierzchni 
• Nie zawiera chlorków

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

ESTAPLAST 30
DOMIESZKA NAPOWIETRZAJĄCA PN-EN 934-2:T5
Domieszka napowietrzająco-uszczelniająca do produkcji betonu wibroprasowanego

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 10oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem, zanieczyszczeniami. Po dłuższym składowaniu produkt nale-
ży przemieszać. Uwaga produkt wrażliwy na mróz.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T5
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.



Opis produktu:
ESTAPLAST 35 - uniwersalna domieszka napowietrzająca do be-
tonów półsuchych i wibroprasowanych, działająca w konsystencji 
wilgotnej jak plastyfikator. Opracowana specjalnie z myślą o wilgot-
nych mieszankach betonowych rozformowywanych natychmiast 
po zagęszczeniu. Domieszka charakteryzuje się bardzo dobrymi 
właściwościami dyspergującymi i powierzchniowo czynnymi. Sto-
sowanie ESTAPLAST 35 ułatwia i skraca czas zagęszczania ele-
mentów, co umożliwia skrócenie czasu cykli produkcyjnych. Po 
dodaniu plastyfikatora do zarobu cement jest równo rozprowadzo-
ny i rozdrobniony w mieszance, a także zredukowane zostaje tarcie 
wewnętrzne co uefektywnia proces formowania. Wprowadzone 
do masy betonowej drobne pęcherzyki powietrza, wywołują efekt 
uplastycznienia lub umożliwią redukcję ilości wody zarobowej przy 
zachowaniu stałej konsystencji. Dzięki temu, mieszanka staje się 
jednorodna, stabilna i lepiej urabialna. Domieszka redukuje także 
siły przyczepności pomiędzy betonem, a formą i stemplem oraz 
powoduje tworzenie zacierki, umożliwiającej znakomite zaciągnię-
cie ścianek bocznych i zamkniecie warstwy fakturowej. Betony 
modyfikowane ESTAPLAST 35 charakteryzują się, przede wszyst-
kim poprawianą estetyką (ostrzejsze krawędzie, bardziej zwarta 
powierzchnia) oraz zmniejszoną skłonnością do powstawania wy-
kwitów. Poprawie ulegają takie parametry jak: wytrzymałości po-
czątkowe i końcowe a także, nasiąkliwość, jak i mrozoodporność.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• kostki brukowej 
• płyt chodnikowych, ażurów
• krawężników, obrzeży, palisad
• pustaków, bloczków betonowych
• kręgów betonowych, pokryw, rur
• płyt parkingowych, korytek ściekowych
• elementów małej architektury
W elementach dwuwarstwowych domieszka może być dozowana 
do warstwy spodniej (konstrukcyjnej) i wierzchniej (licowej)
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, dopuszcza się sto-
sowanie ESTAPLAST 35, w połączeniu z innymi domieszkami  
z oferty Baufert, a szczegółowych informacji na ten temat udzielają 
nasi doradcy techniczni.

Właściwości:
• Posiada dobre właściwości uplastyczniające
• Pozwala zmniejszyć ilość wody zarobowej
• Efektywne i stabilne napowietrza mieszankę betonową 
• Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
• Redukuje ryzyko podklejania się mieszanki betonowej do 

stempla
• Zdecydowanie poprawia stopień sprasowania, zwiększając 

w ten sposób gęstość i wodoszczelność
• Zmniejsza podciąganie kapilarne
• Umożliwia znakomite zaciągnięci ścianek bocznych i za-

mkniecie warstwy fakturowej
• Zwiększa odporność na działanie mrozu i soli odladzających
• Poprawia szczelność betonu oraz zmniejsza jego nasiąkli-

wość
• Zwiększa wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
• Zmniejsza skłonność do powstawania wykwitów
• Zapewnia wzrost produktywności
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni
• Nie zawiera chlorków

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

ESTAPLAST 35
DOMIESZKA NAPOWIETRZAJĄCA PN-EN 934-2:T5
Domieszka napowietrzająca ułatwiająca zagęszczanie betonów o konsystencji wilgotnej

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 10oC 
do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem, zanieczyszcze-
niami. Po dłuższym składowaniu lub przechowywaniu w obniżonych 
temperaturach może dojść do sedymentacji. W następującym przy-
padku przed zastosowaniem produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające: 
PN-EN 934-2:T5
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.
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Dane techniczne:

Postać ciecz

Gęstość ˜1,01 g/cm3

Barwa jasnoniebieska

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 1%

pH 7±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji

Charakterystyka rozkładu porów ≤ 0,200mm

Zawartość powietrza ≥ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie
28 dni

≥ 75%

Dozowanie:
Zakres dozowania 0,2-0,8% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,3-0,6% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie
w elementach  
dwuwarstwowych

Warstwa  
fakturowa
Warstwa
konstrukcyjna

0,3-0,6% do 
masy cementu
0,3-0,5% do 
masy cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę ESTAPLAST 35 należy dodawać wraz z wodą zarobową lub 
na zwilżone kruszywo. Po wprowadzeniu domieszki, należy  
w każdym przypadku zadbać o wystarczający czas mieszania, który 
powinien zagwarantować ujednorodnienie mieszanki betonowej.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
ESTAPLAST 150 - skoncentrowana, modyfikowana, zwiększa-
jąca szczelność domieszka, poprawiająca zagęszczenie betonu 
o wilgotnej konsystencji. Opracowana jako domieszka komplek-
sowa, umożliwiająca stabilną, wydajną i powtarzaną produkcję 
elementów z betonu wibroprasowanego o wysokiej jakości po-
wierzchni bocznych i licowych. Działanie domieszki opiera się na 
redukcji tarcia wewnętrznego i deflokulacji ziaren cementu. Pro-
dukt ten charakteryzuje się podwójnym działaniem. Umożliwia lep-
sze i szybsze zagęszczenie mieszanki betonowej oraz przyspiesza 
narastanie wytrzymałości wczesnych. ESTAPLAST 150 powoduje 
rozpad aglomeratów cementu i wprowadza do masy betonowej 
drobne pęcherzyki powietrza, które poprawiają plastyczność i lub 
umożliwią redukcję ilości wody zarobowej przy zachowaniu stałej 
konsystencji. Dzięki temu powstaje jednorodna mieszanka beto-
nowa, która daje się łatwo układać w formach oraz znacznie uła-
twione jest jej zagęszczanie. Po rozformowaniu, gotowe elemen-
ty charakteryzują się, bardzo dobrym zamknięciem powierzchni  
i zaciągnięciem ścianek bocznych, dzięki wytworzeniu warstwy ze-
wnętrznej zacierki. Domieszka umożliwia produkcję gładkich i jed-
norodnych elementów o zmniejszonym podciągu kapilarnym oraz 
podniesionej odporności na działanie mrozu i substancji odladza-
jących. Stosowanie domieszki umożliwia optymalizację zawartości 
spoiwa oraz zwiększenie wydajności produkcji.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• kostki brukowej 
• płyt chodnikowych, ażurów
• krawężników, obrzeży, palisad
• pustaków, bloczków betonowych
• kręgów betonowych, pokryw, rur
• płyt parkingowych, korytek ściekowych
• elementów z keramzytobetonu
W elementach dwuwarstwowych domieszka może być dozowana 
do warstwy spodniej (konstrukcyjnej) i wierzchniej (licowej)
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, dopuszcza się sto-
sowanie ESTAPLAST 150, w połączeniu z innymi domieszkami  
z oferty Baufert, a szczegółowych informacji na ten temat udzielają 
nasi doradcy techniczni.

Właściwości:
• Posiada bardzo dobre właściwości uplastyczniające
• Pozwala zmniejszyć ilość wody zarobowej
• Wprowadza mikropęcherzyki powietrza 
• Przyspiesza hydratacje cementu oraz pozwala uzyskać 

podwyższone wytrzymałości wczesne
• Redukuje ryzyko podklejania się mieszanki betonowej do 

stempla
• Zdecydowanie poprawia stopień sprasowania zwiększając  

w ten sposób gęstość i wodoszczelność
• Zmniejsza podciąganie kapilarne
• Umożliwia znakomite zaciągnięci ścianek bocznych i za-

mkniecie warstwy fakturowej
• Zwiększa odporność na działanie mrozu i soli odladzających
• Intensyfikuje wybarwienie wyrobów budowlanych
• Zwiększa wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
• Zmniejsza skłonność do powstawania wykwitów
• Pozwala na opracowanie ekonomicznych receptur
• Nie zawiera chlorków

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

ESTAPLAST 150
DOMIESZKA NAPOWIETRZAJĄCA PN-EN 934-2:T5
Domieszka napowietrzająco-uplastyczniająca do produkcji betonu wibroprasowanego

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 10oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem, zanieczyszczeniami. Po dłuższym składowaniu lub przecho-
wywaniu w obniżonych temperaturach może dojść do sedymentacji. 
W następującym przypadku przed zastosowaniem produkt należy 
przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T5
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,03 g/cm3

Barwa jasnożółta

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 2%

pH 9±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji

Redukcja wody zarobowej ≤ 0,200mm

Zawartość powietrza ≥ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie
28 dni

≥ 75%

Dozowanie:
Zakres dozowania 0,1-0,6% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,2-0,6% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie
w elementach  
dwuwarstwowych

Warstwa  
fakturowa 
Warstwa
konstrukcyjna

0,3-0,6% do 
masy cementu
0,3-0,5% do 
masy cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę ESTAPLAST 150 należy dodawać wraz z wodą zarobową lub 
na zwilżone kruszywo. Po wprowadzeniu domieszki, należy w każdym 
przypadku zadbać o wystarczający czas mieszania, który powinien 
zagwarantować ujednorodnienie mieszanki betonowej.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.



Opis produktu:
NOVACOLOR - uniwersalna, zwiększająca szczelność domiesz-
ka, umożliwiająca uzyskanie lepszego zagęszczenia betonu o wil-
gotnej konsystencji. Opracowana jako domieszka kompleksowa, 
zarówno do warstwy konstrukcyjnej jak i fakturowej. Stosowanie 
NOVACOLOR, pozwala produkować elementy wibroprasowane, 
chrakteryzujące się podwyższoną trwałością i estetyką, o gładkiej 
jednorodnej powierzchni z bardzo dobrym zaciągnięciem ścia-
nek bocznych. Domieszka charakteryzuje, się silnym działaniem 
dyspergującym, dzięki czemu cement jest lepiej zwilżony i równo-
miernie rozprowadzony w całej objętości zarobu. NOVACOLOR 
umożliwia lepsze połączenie zaczynu cementowego z kruszywem, 
a także znacznie ogranicza ryzyko podklejanie mieszanki do stem-
pla. Działanie domieszki, opiera się na zmniejszeniu tarcia we-
wnętrznego i redukcji aglomeratów cementu przy jednoczesnym 
przerwaniu struktury kapilarów i hydrofobizacji ich ścianek. Wła-
ściwości te, powodują lepsze zagęszczenie betonu, zmniejszają 
ilość wykwitów węglanowych, zwiększają intensywność koloru, 
mrozoodporność i odporność na środki odladzające. Stosowanie 
domieszki, ułatwia i przyspiesza produkcję elementów wibropra-
sowanych, a wytworzone elementy charakteryzują się dobrymi 
aspektami wizualnymi. NOVACOLOR umożliwia optymalizację 
zawartości spoiwa, bez zmiany założonych parametrów takich jak 
trwałość, wytrzymałość czy szczelność.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• kostki brukowej
• krawężników, obrzeży
• palisad, płyt chodnikowych, ażurów,
• płyt parkingowych
• elementów małej architektury
W elementach dwuwarstwowych domieszka może być dozowana 
do warstwy spodniej (konstrukcyjnej) i wierzchniej (licowej).

Właściwości:
• Posiada bardzo dobre właściwości uplastyczniające, co 

umożliwia skrócenie czasu wibrowania (zagęszczania)
• Pozwala zmniejszyć ilość wody zarobowej\Posiada właści-

wości hydrofobizujące
• Wprowadza mikropęcherzyki powietrza 
• Uszczelnia beton, zabezpieczając go, w ten sposób przed 

wnikaniem wody
• Redukuje ryzyko podklejania się mieszanki betonowej do 

stempla
• Zdecydowanie poprawia stopień sprasowania zwiększając  

w ten sposób gęstość, nasiąkliwość i wodoszczelność
• Zmniejsza podciąganie kapilarne
• Umożliwia znakomite zaciągnięci ścianek bocznych i za-

mkniecie warstwy fakturowej
• Zwiększa odporność na działanie mrozu i soli odladzających
• Intensyfikuje wybarwienie wyrobów betonowych
• Zmniejsza skłonność do powstawania wykwitów
• Zwiększa odporność na zabrudzenia
• Poprawia trwałość betonu i jakość powierzchni
• Pozwala na opracowanie ekonomicznych receptur
• Nie zawiera chlorków

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

NOVACOLOR
DOMIESZKA USZCZELNIAJĄCA PN-EN 934-2:T9
Domieszka uszczelniająca do produkcji betonu wibroprasowanego

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 10oC do 
30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem, zanieczyszczeniami. 
Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać. 
Uwaga produkt wrażliwy na mróz.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające: 
PN-EN 934-2:T9
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.
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Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,07 g/cm3

Barwa biała

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 2%

pH 9±1

Właściwości użytkowe:
Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji

Absorpcja kapilarna

Badanie przez 7 dni, po 7 dniach 
zaprawa badana ≤ 50% zaprawy 
kontrolnej
Badanie przez 28 dni, po 90 dniach 
zaprawa badana ≤ 60% zaprawy 
kontrolnej

Zawartość powietrza ≥ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie
28 dni

≥ 85%

Dozowanie:
Zakres dozowania 0,1-1,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,2-0,8% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie
w elementach  
dwuwarstwowych

Warstwa  
fakturowa
Warstwa
konstrukcyjna

0,4-0,6% do 
masy cementu
0,2-0,5% do 
masy cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:
Domieszkę NOVACOLOR należy dodawać wraz z wodą  zarobową lub do 
gotowej mieszanki. Po wprowadzeniu domieszki, należy zadbać o wystar-
czający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujednorodnienie 
mieszanki.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.



0
3

21

D
O

M
IE

S
Z

K
I 

D
O

 W
Y

R
O

B
Ó

W
 B

E
T

O
N

O
W

Y
C

H
  |

 

Opis produktu:
NOVACOLOR 2000 - skoncentrowana, kompleksowa zwięk-
szająca szczelność domieszka do betonów wibroprasowanych  
o wysokiej jakości. Stosowana zależnie od potrzeb w celu popra-
wy zagęszczenia i/lub modyfikacji właściwości warstwy ścieralnej. 
NOVACOLOR 2000 umożliwia zmniejszenie nasiąkliwości betonu 
oraz podwyższenie jego wodoszczelności i mrozoodporności. Do-
mieszka opiera swe działanie na efekcie hydrofobowym i ze wzglę-
du na swój skład, łączy cechy domieszki plastyfikującej i uszczel-
niającej. Po dodaniu do zarobu zmniejsza tarcie wewnętrzne, 
co poprawia plastyczność i rozciągliwość mieszanki betonowej. 
Dzięki temu masa betonowa staje się bardziej jednolita i łatwiejsza 
w obróbce. Stosowanie domieszki ułatwia uzyskanie wysokiego 
stopnia zagęszczenia betonu, jednocześnie redukuje przyklejanie 
się masy do stempla. Wpływa na zmniejszenie podciągania ka-
pilarnego oraz wypełnia pory i ewentualne pustki w betonie war-
stewką odpychającą wodę. Działanie to redukuje powstawanie 
wykwitów wapniowych i zwiększa odporność na działanie mrozu 
i soli odladzających. Stosowanie NOVACOLOR 2000 do koloro-
wych wyrobów betonowych, umożliwia intensyfikację koloru oraz 
zwiększa odporność na zabrudzenia. W warstwie licowej domiesz-
ka znakomicie zamyka strukturę betonu, jednocześnie zwiększa 
kąt zwilżania powierzchni betonu przez wodę.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• kostki brukowej
• krawężników, obrzeży
• palisad, płyt chodnikowych, ażurów,
• płyt parkingowych
• elementów małej architektury
W elementach dwuwarstwowych domieszka może być dozowana 
do warstwy spodniej (konstrukcyjnej) i wierzchniej (licowej).

Właściwości:
• Posiada bardzo dobre właściwości uplastyczniające co 

umożliwia skrócenie czasu wibrowania (zagęszczania)
• Pozwala zmniejszyć ilość wody zarobowej
• Posiada właściwości hydrofobizujące
• Wprowadza mikropęcherzyki powietrza 
• Uszczelnia beton zabezpieczając go w ten sposób przed 

wnikaniem wody
• Redukuje ryzyko podklejania się mieszanki betonowej do 

stempla
• Zdecydowanie poprawia stopień sprasowania zwiększając  

w ten sposób gęstość, nasiąkliwość i wodoszczelność
• Zmniejsza podciąganie kapilarne będące efektem hydrofobi-

zacji ścian kapilar
• Umożliwia znakomite zaciągnięcie ścianek bocznych i za-

mkniecie warstwy fakturowej
• Zwiększa odporność na działanie mrozu i soli odladzających
• Przy zastosowaniu pigmentów pozwala uzyskać lepsze 

wybarwienie
• Zmniejsza skłonność do powstawania wykwitów
• Zwiększa odporność na zabrudzenia
• Poprawia trwałość betonu i jakość powierzchni
• Pozwala na opracowanie ekonomicznych receptur
• Nie zawiera chlorków

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

NOVACOLOR 2000
DOMIESZKA USZCZELNIAJĄCA PN-EN 934-2:T9
Domieszka uszczelniająco-uplastyczniająca do produkcji betonu wibroprasowanego

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 10oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem, zanieczyszczeniami. Po dłuższym składowaniu produkt nale-
ży przemieszać. Uwaga produkt wrażliwy na mróz.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T9
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,01 g/cm3

Barwa biała

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 1%

pH 8±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji

Absorpcja kapilarna

Badanie przez 7 dni, po 7 dniach 
zaprawa badana ≤ 50% zaprawy 
kontrolnej. 
Badanie przez 28 dni, po 90 dniach 
zaprawa badana ≤ 60% zaprawy 
kontrolnej

Zawartość powietrza ≥ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie
28 dni

≥ 85%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,1-1,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,2-0,7% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie
w elementach  
dwuwarstwowych

Warstwa  
fakturowa 
Warstwa
konstrukcyjna

0,3-0,5%  do 
masy cementu
0,2-0,4% do 
masy cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:
Domieszkę NOVACOLOR 2000 należy dodawać wraz z wodą  zarobową 
lub do gotowej mieszanki. Po wprowadzeniu domieszki, należy zadbać  
o wystarczający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujedno-
rodnienie mieszanki.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.



Opis produktu:
NOVACOLOR SL - wydajna domieszka hydrofobizująca znacznie 
redukująca nasiąkliwość na bazie związków krzemoorganicznych. 
Przeznaczona do produkcji wyrobów betonowych z projektowa-
ną wysoką trwałością i znacznie ograniczoną możliwością pene-
tracji wody. Beton modyfikowany NOVACOLOR SL łatwiej ulega 
zagęszczeniu, zyskuje jednolitą konsystencję, co z kolei umożli-
wia uzyskanie równomiernych powierzchni. Działanie domieszki, 
opiera się na zmniejszeniu przekroju kapilarów i tworzeniu się na 
nich cienkiej warstewki hydrofobowej. Novacolor SL tworzy trwałe  
w czasie połączenie z betonem z jednoczesnym zachowaniem 
paroprzepuszczalności. W wyniku powstałych wiązań wnikanie 
wody w strukturę betonu jest utrudnione, następuje także silna re-
dukcja podciągu kapilarnego. Dzięki tym właściwościom możliwe 
jest zmniejszenie stopnia nasiąkliwości, oraz ograniczenie lub eli-
manacja wykwitów węglanowych. NOVACOLOR SL może służyć 
także, do impregnacji elementów betonowych bezpośrednio w za-
kładzie produkcyjnym. Produkt najlepiej nakładać spryskiwaczem 
na elementy wilgotne bezpośrednio po rozformowaniu. Dopuszcza 
się także aplikację na betony powierzchniowo suche. Przy stoso-
waniu pigmentów/barwników wyraźnie zwiększa się jednorodność 
i głębia koloru. Stosowanie domieszki umożliwia powstawanie 
tzw. efektu kropli, minimalizuje skłonności betonu do porastania 
mchami i porostami oraz ułatwia usuwanie zabrudzeń z jego po-
wierzchni.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• kostki brukowej
• krawężników, obrzeży
• palisad, płyt chodnikowych, ażurów,
• elementów małej architektury
• betonu barwionego ze zredukowanym ryzykiem powstawania 

wykwitów węglanowych
• elementów łupanych
Produkt może być także wykorzystany do impregnacji powierzch-
niowej elementów betonowych. W elementach dwuwarstwowych 
domieszka może być dozowana do warstwy spodniej (konstruk-
cyjnej) i wierzchniej (licowej).

Właściwości:
• Hydrofobizuje ściany kapilar
• Ułatwia zagęszczenie mieszanki betonowej
• Zdecydowanie zmniejsza nasiąkliwość betonu
• Uszczelnia beton zabezpieczając go w ten sposób przed 

wnikaniem wody
• Umożliwia uzyskanie tzw.”efektu kropli”
• Zmniejsza podciąganie kapilarne
• Zwiększa odporność na działanie mrozu i soli odladzających
• Umożliwia uzyskanie szczelnej i gładkiej struktury betonu
• Zwiększa jednorodność i głębie koloru koloru
• Zmniejsza skłonność do powstawania wykwitów
• Zwiększa odporność na zabrudzenia
• Wydłuża czas eksploatacji zaimpregnowanych powierzchni
• Nie wpływa negatywnie na „oddychanie” betonu
• Zwiększa odporność na promieniowanie UV
• Minimalizuje ryzyko porastania betonu przez mchy i porosty
• Poprawia trwałość betonu i jakość powierzchni
• Nie zawiera chlorków

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

NOVACOLOR SL
DOMIESZKA USZCZELNIAJĄCA PN-EN 934-2:T9
Domieszka uszczelniająco-hydrofobizująca do wyrobów betonowych

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
6 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 10oC 
do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem, zanieczyszcze-
niami Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.
Uwaga produkt wrażliwy na mróz.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające: 
PN-EN 934-2:T9
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.
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Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,01 g/cm3

Barwa biała

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 1%

pH 7±1

Właściwości użytkowe:
Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji

Absorpcja kapilarna

Badanie przez 7 dni, po 7 dniach 
zaprawa badana ≤ 50% zaprawy 
kontrolnej
Badanie przez 28 dni, po 90 dniach 
zaprawa badana ≤ 60% zaprawy 
kontrolnej

Zawartość powietrza ≥ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie
28 dni

≥ 85%

Dozowanie:
Zakres dozowania 0,2-1,2% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,3-1,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie
w elementach  
dwuwarstwowych

Warstwa  
fakturowa
Warstwa
konstrukcyjna

0,4-1,0% do 
masy cementu
0,3-0,8% do 
masy cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:
Domieszkę NOVACOLOR SL należy dodawać bezpośrednio do gotowej 
mieszanki. Po wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku 
zadbać o wystarczający czas mieszania, który powinien zagwarantować 
ujednorodnienie mieszanki.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.



Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Domieszki uplastyczniające - plastyfikatory

ESTAPLAST 12 (BV)

VORPLAST (BV)

VORPLAST 35 (BV)

VORPLAST 40 (BV)

VORPLAST 45 (BV)

VORPLAST 55 (BV)



Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Opis produktu:
ESTAPLAST 12(BV) - efektywny, modyfikowany plastyfikator  
o wydłużonym czasie utrzymania konsystencji. Obniża napięcie 
powierzchniowe wody względem cementu, separuje spoiwo, re-
dukuje tarcie w mieszance, co znacząco poprawia urabialność  
i zagęszczalność mieszanki betonowej. Domieszka charakteryzuje 
się ponadto silnym działaniem dyspergującym wobec drobnych 
frakcji (cement, dodatki, pyły). Mieszanka betonowa z domieszką 
ESTAPLAST 12(BV) jest jednorodna, spójna a i w płynnej kon-
systencji nie ulega segregacji. Produkcja betonu modyfikowanego 
domieszką jest szybsza, zaczyn cementowy miesza się łatwiej, 
a mieszanka betonowa daje się łatwiej przepompowywać. Stoso-
wanie plastyfikatora ESTAPLAST 12(BV) pozwala produkować be-
tony o doskonałej urabialności, podwyższonej konsystencji przy tej 
samej ilości wody zarobowej. Domieszka umożliwia także zmniej-
szenie współczynnika w/c, bez zmiany założonej konsystencji, 
co znacząco podnosi m.in. wytrzymałość, trwałość, szczelność. 
ESTAPLAST 12(BV) jest polecany w szczególności do betonów 
towarowych z duża zawartością popiołów lotnych i frakcji miałkich.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu towarowego w konsystencji od plastycznej do ciekłej 

stosowanego do budowy m.in: do budowy ław, płyt, stropów, 
ścian, słupów

• betonu towarowego o wydłużonym czasie otrzymania kon-
systencji i wytrzymałości ≤ C25/30

• betonu towarowego o wydłużanej urabialności w warunkach 
podwyższonych temperatur 

• betonu transportowanego na większe odległości
• betonu posadzkowego, 
• betonu towarowego w konsystencji od plastycznej do ciekłej 

i wytrzymałości > C 25/30 w kombinacji z superplastyfikato-
rami z oferty BAUFERT

W celu uzyskania betonu o określonych cechach technologicznych 
(wysokiej trwałości i konsystencji, niskiej nasiąkliwości) z zacho-
waniem niskiego w/c, zaleca się stosować ESTAPLAST 12(BV)  
w połączeniu z domieszkami upłynniającymi i/lub napowietrzający-
mi, uszczelniającymi z oferty BAUFERT.

Właściwości:
• Posiada bardzo dobre właściwości uplastyczniające
• Upłynnia mieszankę betonową, przez co znacząco ułatwia 

proces pompowania betonu oraz jego zagęszczanie
• Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
• Obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej
• Poprawia i celowo przedłuża urabialność świeżej mieszanki 

betonowej, nie powodując opóźnienia czasu wiązania
• Umożliwia podniesienia stopnia konsystencji mieszanki 

betonowej i/lub redukcje stosunku w/c
• Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając 

tarcia miedzy składnikami betonu
• Ułatwia produkcję betonu wodoszczelnego i mrozoodpor-

nego
• Obniża nasiąkliwość i skurcz
• Pozwala zoptymalizować koszty betonowania
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Ogranicza tendencję do wydzielania się wody z mieszanki 

betonowej
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

ESTAPLAST 12(BV)
DOMIESZKA REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPLASTYCZNIAJĄCA PN-EN 934-2:T2
Wysokiej jakości plastyfikator do betonu o wydłużonym czasie utrzymania konsystencji

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach,  
w temperaturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym 
ogrzaniem, zanieczyszczeniami. Podczas przechowywanie może 
dojść do sedymentacji (max. 0,5%), jednak nie ma to wpływu na 
działanie domieszki. Po dłuższym składowaniu produkt należy prze-
mieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,10 g/cm3

Barwa ciemnobrązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 2%

pH 5±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji

Redukcja wody zarobowej ≥ 5%

Zawartość powietrza ≤ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie
7 dni 28 dni

≥ 110% ≥ 110%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,2-1,5% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,3-1,0% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę ESTAPLAST 12(BV) należy dodawać wraz z wodą zarobową 
lub bezpośrednio do gotowej mieszanki. 
Po wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać  
o wystarczający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujedno-
rodnienie mieszanki betonowej.
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Opis produktu:
VORPLAST (BV) - skoncentrowany plastyfikator, poprawiający 
zwilżalność ziaren cementu o normalnym czasie utrzymania kon-
systencji. Pozwala uzyskać homogeniczną mieszankę betonową  
o bardzo dobrej urabialności już przy niewielkim dozowaniu. Po 
dodaniu do zarobu, domieszka obniża tarcie wewnętrzne pomię-
dzy cząstkami cementu i kruszywa, co powoduje zmniejszenie za-
potrzebowania na wodę. Plastyfikator może więc służyć do zwięk-
szenia ciekłości mieszanki betonowej lub redukcji współczynnika 
w/c. Produkcja betonu z VORPLAST (BV) jest szybsza, zaczyn 
cementowy miesza się łatwiej, a gotowa masa betonowa wykazu-
je wyższą zdolność przetwarzania i zagęszczania. W celu uzyska-
nia mieszanki betonowej, a później betonu o określonych cechach 
technologicznych VORPLAST (BV) może być użyty, zależnie od 
potrzeb i przeznaczenie betonu jako samodzielny plastyfikator lub 
domieszka pomocnicza. 

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu towarowego w konsystencji od wilgotnej do ciekłej  

i wytrzymałości ≤ C20/25
• zapraw, wylewek, jastrychu, szlichty
• betonu posadzkowego, konstrukcyjnego, prefabrykowanego
• elementów wibrowanych, wibroprasowanych
• betonu towarowego w konsystencji od plastycznej do ciekłej 

i wytrzymałości > C20/25 w kombinacji z superplastyfikatora-
mi z oferty BAUFERT

W celu uzyskania betonu o określonych cechach technologicz-
nych (wysokiej trwałości i konsystencji, niskiej nasiąkliwości) z 
zachowaniem niskiego w/c, zaleca się stosować VORPLAST (BV) 
w połączeniu z domieszkami upłynniającymi i/lub napowietrzający-
mi, uszczelniającymi z oferty BAUFERT.

Właściwości:
• Posiada bardzo dobre właściwości uplastyczniające
• Ułatwia przepompowywanie mieszanki betonowej
• Poprawia stopień hydratacji cementu
• Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
• Obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej
• Poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej przy 

zmniejszonym w/c, przez co uzyskuje się wyraźnie lepsze 
parametry technologiczne betonu

• Umożliwia podniesienia stopnia konsystencji mieszanki beto-
nowej lub redukcje stosunku w/c

• Poprawia zwilżalność ziaren cementu
• Przy podwyższonym dozowaniu nieznacznie opóźnia począ-

tek procesu wiązania
• Ogranicza tendencję do wydzielania się wody z mieszanki 

betonowej
• Zmniejsza podatność na segregację
• Obniża nasiąkliwość i skurcz
• Pozwala zoptymalizować koszty betonowania
• Zmniejsza porowatość betonu poprzez lepsze zagęszczenie 

mieszanki
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni
• Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance betonowej
• Kompatybilny ze wszystkimi domieszkami BAUFERT

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

VORPLAST (BV)
DOMIESZKA REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPLASTYCZNIAJĄCA PN-EN 934-2:T2
Skoncentrowany plastyfikator do betonu towarowego i prefabrykatów

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tempe-
raturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem, 
zanieczyszczeniami. Podczas przechowywanie może dojść do sedy-
mentacji (max. 0,7%), jednak nie ma to wpływu na działanie domiesz-
ki. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,16 g/cm3

Barwa ciemnobrązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 1%

pH 5±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji

Redukcja wody zarobowej ≥ 5%

Zawartość powietrza ≤ 2%

Wytrzymałość na ściskanie
7 dni 28 dni

≥ 110% ≥ 110%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,2-1,5% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,4-1,0% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę VORPLAST (BV) należy dodawać bezpośrednio do gotowej 
mieszanki lub z ostatnią częścią wody zarobowej.
Po wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać 
o wystarczający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujedno-
rodnienie mieszanki betonowej.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
VORPLAST 35(BV) - podstawowy plastyfikator uniwersalnego 
zastosowania poprawiający zwilżalność ziaren cementu o normal-
nym czasem utrzymania konsystencji. Pozwala uzyskać jednolitą 
mieszankę betonową o dobrej urabialności w klasach konsystencji 
od wilgotnej do ciekłej. Po dodaniu do zarobu domieszka obniża 
tarcie wewnętrzne pomiędzy cząstkami cementu i kruszywa, co 
powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na wodę. Plastyfikator 
ten umożliwia  więc zwiększenie ciekłości mieszanki bez zmiany 
składu i założonej wytrzymałości betonu. Stosowanie domiesz-
ki poprawia przede wszystkim  urabialność betonu, dzięki cze-
mu ułatwione jest jego pompowanie, układanie i zagęszczanie. 
VORPLAST 35(BV) jest samodzielnym plastyfikatorem, jednakże  
w celu uzyskania betonu o wysokich parametrach trwałościowych, 
powinien być użyty jako domieszka pomocnicza w połączeniu  
z superplastyfikatorami i/lub napowietrzaczami, uszczelniaczami  
z oferty BAUFERT.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu towarowego o wytrzymałości  ≤ C20/25
• betonu wytwarzanego na miejscu budowy
• zapraw, wylewek, jastrychu, szlichty
• elementów wibroprasowanych
• betonu towarowego w konsystencji od plastycznej do ciekłej 

i wytrzymałości > C20/25 w kombinacji z superplastyfikatora-
mi z oferty BAUFERT

W celu uzyskania betonu o określonych cechach technologicz-
nych (wysokiej trwałości i konsystencji, niskiej nasiąkliwości) z za-
chowaniem niskiego w/c, zaleca się stosować VORPLAST 35(BV) 
w połączeniu z domieszkami upłynniającymi i/lub napowietrzający-
mi, uszczelniającymi z oferty BAUFERT.

Właściwości:
• Posiada dobre właściwości uplastyczniające
• Ułatwia przepompowywanie mieszanki betonowej
• Poprawia stopień hydratacji cementu
• Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
• Obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej
• Poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej 
• Umożliwia podniesienia stopnia konsystencji mieszanki beto-

nowej 
• Poprawia zwilżalność ziaren cementu
• Ułatwia wbudowanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni
• Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance betonowej
• Nie zmienia koloru betonu  
• Nie wytwarza wykwitów
• Ekonomiczne dozowanie
• Kompatybilny ze wszystkimi domieszkami BAUFERT

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

VORPLAST 35(BV)
DOMIESZKA REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPLASTYCZNIAJĄCA PN-EN 934-2:T2
Tradycyjny plastyfikator do betonu i zapraw

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tempe-
raturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem, 
zanieczyszczeniami.  Podczas przechowywanie może dojść do sedy-
mentacji (max. 0,7%), jednak nie ma to wpływu na działanie domiesz-
ki. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,11 g/cm3

Barwa ciemnobrązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 2%

pH 5±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji

Redukcja wody zarobowej ≥ 5%

Zawartość powietrza ≤ 2%

Wytrzymałość na ściskanie
7 dni 28 dni

≥ 110% ≥ 110%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,3-1,5% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,5-1,2% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę VORPLAST 35(BV) należy dodawać bezpośrednio do goto-
wej mieszanki lub z ostatnią częścią wody zarobowej.
Po wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać  
o wystarczający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujedno-
rodnienie mieszanki betonowej.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
VORPLAST 40(BV) - wielofunkcyjny i skoncentrowany plastyfika-
tor do betonu, poprawiający zwilżalność ziaren cementu i wydłu-
żający urabialność. Po dodaniu do zarobu, domieszka zmniejsza 
napięcie powierzchniowe wody zarobowej, dzięki czemu zaczyn 
cementowy miesza się łatwiej, a konsystencja ulega poprawie. 
VORPLAST 40(BV) posiada właściwości opóźniające wiązanie ce-
mentu, które zwłaszcza w warunkach podwyższonych temperatur 
otoczenia, wpływają na wydłużenie urabialności masy betonowej. 
Stosowanie domieszki pozwala uzyskać jednolitą mieszankę be-
tonową o bardzo dobrej i wydłużonej urabialności, dzięki czemu 
ułatwione jest pompowanie, układanie i zagęszczanie betonu. 
Domieszka może służyć do zwiększenia ciekłości mieszanki be-
tonowej, wydłużenia czasu wiązania lub redukcji współczynnika 
w/c. W celu uzyskania mieszanki betonowej, a później betonu  
o określonych cechach technologicznych VORPLAST 40(BV) 
może być użyty, zależnie od potrzeb i przeznaczenie betonu jako 
samodzielny plastyfikator lub domieszka pomocnicza.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu towarowego w konsystencji od plastycznej do ciekłej 

i wytrzymałości ≤ C20/25
• betonu masywnego oraz transportowanego na większe od-

ległości
• betonu towarowego o wydłużanej urabialności w warunkach 

podwyższonych temperatur 
• betonu o wydłużonym czasie wiązania
• betonu towarowego w konsystencji od plastycznej do ciekłej 

i wytrzymałości > C20/25 w kombinacji z superplastyfikatora-
mi z oferty BAUFERT

W celu uzyskania betonu o określonych cechach technologicz-
nych (wysokiej trwałości i konsystencji, niskiej nasiąkliwości) z za-
chowaniem niskiego w/c, zaleca się stosować VORPLAST 40(BV) 
w połączeniu z domieszkami upłynniającymi i/lub napowietrzający-
mi, uszczelniającymi z oferty BAUFERT.

Właściwości:
• Posiada bardzo dobre właściwości uplastyczniające
• Ułatwia przepompowywanie mieszanki betonowej
• Poprawia stopień hydratacji cementu
• Wpływa na wzrost końcowej wytrzymałości
• Obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej
• Poprawia i celowo przedłuża urabialność świeżej mieszanki 

betonowej przy zmniejszonym w/c, przez co uzyskuje się wy-
raźnie lepsze parametry technologiczne betonu 

• Umożliwia podniesienia stopnia konsystencji mieszanki beto-
nowej lub redukcje stosunku w/c

• Poprawia zwilżalność ziaren cementu
• Delikatnie opóźnia początek procesu wiązania
• Ogranicza wydzielenie się wody ze świeżo wbudowanego 

betonu
• Obniża nasiąkliwość i skurcz
• Pozwala zoptymalizować koszty betonowania
• Ułatwia wbudowanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni
• Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance betonowej
• Kompatybilny ze wszystkimi domieszkami BAUFERT

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

VORPLAST 40(BV)
DOMIESZKA REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPLASTYCZNIAJĄCA PN-EN 934-2:T2
Plastyfikator do betonu towarowego wytwarzanego w warunkach podwyższonych temperatur otoczenia

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tempe-
raturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem, 
zanieczyszczeniami. Podczas przechowywanie może dojść do sedy-
mentacji (max. 0,7%), jednak nie ma to wpływu na działanie domiesz-
ki. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,18 g/cm3

Barwa ciemnobrązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 2%

pH 6±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji

Redukcja wody zarobowej ≥ 5%

Zawartość powietrza ≤ 2%

Wytrzymałość na ściskanie
7 dni 28 dni

≥ 110% ≥ 110%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,2-1,5% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,3-1,2% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę VORPLAST 40(BV) należy dodawać bezpośrednio do goto-
wej mieszanki lub z ostatnią częścią wody zarobowej.
Po wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać  
o wystarczający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujedno-
rodnienie mieszanki betonowej.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
VORPLAST 45(BV) - uniwersalny plastyfikator o szerokim za-
kresie dozowania, opracowany specjalnie z myślą o betonie to-
warowym. Poprawia zwilżalność ziaren cementu oraz dodatków 
mineralnych typu II. Po dodaniu do zarobu, domieszka redukuje 
siły tarcia między cementem, a pozostałymi składnikami mieszan-
ki betonowej zwiększając w ten sposób płynność mieszanki be-
tonowej. Beton z plastyfikatorem VORPLAST 45(BV) miesza się 
szybciej i łatwiej, wykazując także lepszą zdolność przetwarzania. 
Domieszka ta pozwala produkować betony o dobrej urabialności 
i podwyższonej konsystencji przy tej samej ilości wody zarobo-
wej. Umożliwia także zmniejszenie współczynnika w/c bez zmiany 
założonej konsystencji, co znacząco podnosi m.in. wytrzymałość. 
Domieszka pozwala zachować dobrą urabialność oraz umiarko-
wany poziom ciepła hydratacji już przy niewielkim dozowaniu. 
VORPLAST 45(BV) jest polecany w szczególności do betonów 
towarowych zawierających popiół lotny. 

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu towarowego w konsystencji od plastycznej do ciekłej 

stosowanego do budowy m.in: do budowy ław, płyt, stropów, 
ścian, słupów

• betonu towarowego o normalnym czasie utrzymania kon-
systencji

• betonu towarowego o wytrzymałości ≥ C12/15
• betonu towarowego zawierającego dodatki typu II
W celu uzyskania betonu o określonych cechach technologicz-
nych (wysokiej trwałości i konsystencji, niskiej nasiąkliwości) z za-
chowaniem niskiego w/c, zaleca się stosować VORPLAST 45(BV) 
w połączeniu z domieszkami upłynniającymi i/lub napowietrzający-
mi, uszczelniającymi z oferty BAUFERT.

Właściwości:
• Posiada dobre właściwości uplastyczniające
• Posiada właściwości upłynniające mieszankę betonową, 

przez co znacząco ułatwia proces pompowania betonu oraz 
jego zagęszczanie

• Poprawia stopień hydratacji cementu
• Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
• Obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej
• Poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej przy 

zmniejszonym w/c, przez co uzyskuje się wyraźnie lepsze 
parametry technologiczne betonu 

• Umożliwia podniesienia stopnia konsystencji mieszanki beto-
nowej lub redukcje stosunku w/c

• Poprawia zwilżalność ziaren cementu oraz dodatków mine-
ralnych

• Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tar-
cia miedzy składnikami betonu

• Ułatwia produkcje betonu wodoszczelnego i mrozoodporne-
go

• Obniża nasiąkliwość betonu
• Pozwala zoptymalizować koszty betonowania
• Zmniejsza porowatość betonu poprzez lepsze zagęszczenie 

mieszanki
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni
• Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance betonowej
• Kompatybilny ze wszystkimi domieszkami BAUFERT

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

VORPLAST 45(BV)
DOMIESZKA REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPLASTYCZNIAJĄCA PN-EN 934-2:T2
Uniwersalny plastyfikator do betonu towarowego

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem, zanieczyszczeniami. Podczas przechowywanie może dojść 
do sedymentacji (max. 0,7%), jednak nie ma to wpływu na działanie 
domieszki. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,13 g/cm3

Barwa ciemnobrązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 2%

pH 6±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji

Redukcja wody zarobowej ≥ 5%

Zawartość powietrza ≤ 2%

Wytrzymałość na ściskanie
7 dni 28 dni

≥ 110% ≥ 110%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,2-2,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,4-1,5% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę VORPLAST 45(BV) należy dodawać wraz z wodą zarobową 
lub bezpośrednio do gotowej mieszanki. Po wprowadzeniu domieszki, 
należy w każdym przypadku zadbać o wystarczający czas mieszania, 
który powinien zagwarantować ujednorodnienie mieszanki betonowej.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.



Opis produktu:
VORPLAST 55(BV) - wszechstronny, modyfikowany plastyfikator 
o szerokim spectrum zastosowania z normalnym czasem utrzy-
mania konsystencji. Produkt ten jest samodzielną domieszką sto-
sowaną w celu redukcji ilości wody zarobowej i/lub aby zwiększyć 
ciekłość mieszanki betonowej bez zmiany założonej wytrzymało-
ści. Po dodaniu plastyfikatora do zarobu napięcie powierzchnio-
we wody zmniejsza się, a cement i dodatki łatwiej i szybciej za-
stają nawilżone. Zapewnia to intensywne zwilżenie spoiwa oraz 
poprawia despergację ziaren cementu, podnosząc w ten sposób 
płynność i urabialność betonu. VORPLAST 55(BV) powoduje po-
wstanie homogenicznego zaczynu o zmniejszanych siłach tarcia, 
między poszczególnymi ziarnami cementu. Pozwala produkować 
jednolite i spójne mieszanki betonowe, o wysokiej konsystencji ze 
zmniejszoną podatnością na segregację i samoistne wydzielanie 
się wody. 

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu towarowego w konsystencji od plastycznej do ciekłej 

stosowanego do budowy m.in: do budowy ław, płyt, stropów, 
ścian, słupów

• betonu towarowego o normalnym czasie otrzymania kon-
systencji i wytrzymałości ≤ C25/30 

• elementów konstrukcyjnych z żelbetu
• betonu posadzkowego
• prefabrykatów betonowych
• betonu towarowego w konsystencji od plastycznej do ciekłej 

i wytrzymałości > C25/30 w kombinacji z superplastyfikatora-
mi z oferty BAUFERT

W celu uzyskania betonu o określonych cechach technologicz-
nych (wysokiej trwałości i konsystencji, niskiej nasiąkliwości) z za-
chowaniem niskiego w/c, zaleca się stosować VORPLAST 55(BV) 
w połączeniu z domieszkami upłynniającymi i/lub napowietrzający-
mi, uszczelniającymi z oferty BAUFERT.

Właściwości:
• Posiada bardzo dobre właściwości uplastyczniające
• Posiada właściwości upłynniające mieszankę betonową, 

przez co znacząco ułatwia proces pompowania betonu oraz 
jego zagęszczanie

• Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
• Obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej
• Poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej przy 

zmniejszonym w/c, przez co uzyskuje się wyraźnie lepsze 
parametry technologiczne betonu 

• Umożliwia podniesienia stopnia konsystencji mieszanki 
betonowej i/lub redukcje stosunku w/c

• Poprawia zwilżalność ziaren cementu oraz dodatków mine-
ralnych

• Ogranicza wydzielenie się wody ze świeżo wbudowanego 
betonu

• Zmniejsza podatność na segregację
• Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając 

tarcia miedzy składnikami betonu
• Ułatwia produkcje betonu wodoszczelnego i mrozoodpor-

nego
• Obniża nasiąkliwość betonu
• Umożliwia optymalizacje kosztów betonowania
• Poprawia kohezję mieszanki betonowej
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni
• Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance betonowej

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

VORPLAST 55(BV)
DOMIESZKA REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPLASTYCZNIAJĄCA PN-EN 934-2:T2
Modyfikowany plastyfikator do betonu towarowego i prefabrykatów

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem, zanieczyszczeniami. Podczas przechowywanie może dojść 
do sedymentacji (max. 0,7%), jednak nie ma to wpływu na działanie 
domieszki. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,14 g/cm3

Barwa ciemnobrązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 2%

pH 6±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji

Redukcja wody zarobowej ≥ 5%

Zawartość powietrza ≤ 2%

Wytrzymałość na ściskanie
7 dni 28 dni

≥ 110% ≥ 110%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,2-1,5% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,5-1,0% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę VORPLAST 55(BV) należy dodawać wraz z wodą zarobową 
lub bezpośrednio do gotowej mieszanki. 
Po wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać  
o wystarczający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujedno-
rodnienie mieszanki betonowej.
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Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Domieszki upłynniające - superplastyfikatory
VORPLAST 101(BV/FM)

VORPLAST 102(BV/FM)

VORPLAST 103(BV/FM)

VORPLAST 110(FM)

VORPLAST 110(FM)S

VORPLAST 120(FM)

VORPLAST 140(FM)

VORPLAST 170(FM)

OPTICAL 30

OPTICAL 35

OPTICAL 40

ESTATEC 035

ESTATEC 040

FLUIDECONOMY 201

FLUIDECONOMY 202

FLUIDECONOMY 203

FLUIDECONOMY 204

FLUIDECONOMY 205

FLUIDECONOMY 206
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Opis produktu:
VORPLAST 101(BV/FM) - domieszka uplastyczniająco-upłyn-
niająca o właściwościach napowietrzających i wydłużonym czasie 
urabialności. Obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej, 
redukuje siły tarcia między cementem a pozostałymi składnika-
mi mieszanki betonowej, poprawiając w ten sposób urabialność. 
VORPLAST 101(BV/FM) został opracowany przede wszystkim  
z myślą o betonach z mała zwartością spoiwa, w których moż-
liwość prawidłowego zagęszczenia mieszanki jest utrudniona. 
Wprowadzenie do betonu mikroporów powietrza, zwiększa obję-
tość zaczynu cementowego, poprawia homogeniczność mieszan-
ki betonowej. Prowadzi to do wzrostu właściwości mechanicznych 
betonu, a uplastycznienie i napowietrzenie mieszanki pozwala na 
zmniejszenie ilości wody zarobowej, bez zmiany założonej recep-
tury i konsystencji. VORPLAST 101(BV/FM) pozwala uzyskać 
beton o zmodyfikowanej strukturze, charakteryzujący się podwyż-
szoną mrozoodpornością, wodoszczelnością i izolacyjnością. Do-
mieszka znajduje również zastosowanie w produkcji mieszkanek 
betonowych z niskim PP lub z małą zawartością frakcji drobnych, 
gdzie poprawia urabialność i pompowalność.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu towarowego o zawartości cementu ≤ 250kg/m3 gdzie 

ułatwia możliwość prawidłowego zagęszczenie mieszanki
• betonu towarowego o zawartości cementu > 250kg/m3 gdzie 

poprawia urabialność i trwałość betonu
• mieszanek betonowych z niskim PP lub mała zawartością 

frakcji drobnych
• wylewek betonowych
• zapraw cementowych
• prefabrykatów betonowych o podwyższonej mrozoodporno-

ści
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, w celu zachowania 
klas ekspozycji, dopuszcza się stosowanie VORPLAST 101(BV/
FM) w połączeniu z innymi domieszkami z oferty BAUFERT.

Właściwości:
• Posiada bardzo dobre właściwości uplastyczniająco-upłyn-

niające przez co, znacząco ułatwia proces pompowania be-
tonu oraz jego zagęszczanie

• Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
• Obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej
• Poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej 
• Umożliwia podniesienia stopnia konsystencji mieszanki beto-

nowej i/lub redukcje stosunku w/c
• Poprawia zwilżalność ziaren cementu i dodatków mineralnych
• Wprowadza mikropęcherzyki powietrza
• Wydłuża czas urabialności mieszanki betonowej
• Poprawia stopień mrozoodporności betonu
• Powoduje wzrost objętości zaczynu cementowego
• Poprawia szczelność betonu, obniża nasiąkliwość i skurcz
• Zmniejsza tendencje do powstawania zarysowań
• Ułatwia produkcje betonu wodoszczelnego 
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Ogranicza wydzielenie się wody ze świeżo wbudowanego 

betonu oraz podatność na segregacje
• Pozwala zoptymalizować koszty betonowania
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

VORPLAST 101(BV/FM)
DOMIESZKA ZNACZNIE REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPŁYNNIAJĄCA PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Domieszka uplastyczniająco-upłynniająca do betonu z małą zawartością spoiwa 

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tempe-
raturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem 
i zanieczyszczeniami. Po dłuższym przechowywaniu produkt należy 
przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPD-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,10 g/cm3

Barwa ciemnobrązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 2%

pH 5±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji lub jednakowego współczynnika w/c (tab. 3.2)

Redukcja wody zarobowej (tab.3.1) ≥ 12%

Konsystencja (tab.3.2)

Zwiększenia opadu stożka  
≥ 120mm od wartości (30±10) 
mm, po 30 min konsystencja 
powyżej początkowej

Zawartość powietrza ≥ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

1 dzień 28 dni

≥ 140% ≥ 115%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

28 dni

≥ 90%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,2-2,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,8-1,0% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę VORPLAST 101(BV/FM) należy dodawać na zwilżony cement 
lub wraz z wodą zarobową. Po wprowadzeniu domieszki, należy w każ-
dym przypadku zadbać o wystarczający czas mieszania, który powinien 
zagwarantować ujednorodnienie mieszanki betonowej.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
VORPLAST 102(BV/FM) - wielofunkcyjna, uniwersalna domiesz-
ka uplastyczniająco-upłynniająca, opracowana specjalnie dla 
produkcji betonu towarowego o wydłużonej urabialności i lekko 
opóźnionym początku wiązania. W zależności od wielkości dozo-
wania, domieszka działa jak plastyfikator lub superplastyfikator. Po 
dodaniu do zarobu VORPLAST 102(BV/FM) zapewnia intensyw-
ne zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych typu II. 
Redukuje siły tarcia między cementem a pozostałymi składnikami 
mieszanki betonowej, poprawiając w ten sposób konsystencję  
i urabialność betonu. VORPLAST 102(BV/FM), stosuje się w celu 
redukcji ilości wody zarobowej i/lub aby zwiększyć ciekłość mie-
szanki betonowej bez zmiany założonej wytrzymałości. Domiesz-
ka jest szczególnie przydatna w produkcji betonów towarowych  
o wydłużonej urabialności w konsystencji od plastycznej do ciekłej 
zawierających popiół lotny. 

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu towarowego we wszystkich klasach wytrzymałościo-

wych aż do C30/37
• betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności
• betonu towarowego stosowanego m.in. do budowy ław, płyt, 

stropów, ścian, słupów
• betonu posadzkowego, hydrotechnicznego
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu
• Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, w celu zachowa-

nia klas ekspozycji, dopuszcza się stosowanie VORPLAST 
102(BV/FM) w połączeniu z innymi domieszkami z oferty BA-
UFERT.

Właściwości:
• Posiada bardzo dobre właściwości uplastyczniające
• Dobrze upłynnia mieszankę betonową, przez co znacząco 

ułatwia proces pompowania betonu oraz jego zagęszczanie
• Wpływa na wzrost końcowej wytrzymałości
• Obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej
• Poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej przy 

zmniejszonym w/c przez, co uzyskuje się wyraźnie lepsze 
parametry technologiczne betonu 

• Umożliwia podniesienia stopnia konsystencji mieszanki beto-
nowej i/lub redukcje stosunku w/c

• Zapewnia intensywne zwilżenie ziaren cementu oraz dodat-
ków mineralnych

• Przy zwiększonym dozowaniu delikatnie opóźnia początek 
procesu wiązania

• Ogranicza wydzielenie się wody ze świeżo wbudowanego 
betonu oraz podatność na segregacje

• Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tar-
cia miedzy składnikami betonu

• Ułatwia produkcje betonu wodoszczelnego i mrozoodporne-
go

• Ogranicza powstawanie spękań i rys skurczowych
• Umożliwia optymalizacje kosztów betonowania
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni
• Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance betonowej
• Możliwość stosowania z innymi domieszkami BAUFERT

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

VORPLAST 102(BV/FM)
DOMIESZKA ZNACZNIE REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPŁYNNIAJĄCA PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Domieszka do betonu towarowego wytwarzanego w warunkach podwyższonych temperatur otoczenia

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tempe-
raturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem i 
zanieczyszczeniami.
Po dłuższym przechowywaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPD-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,15 g/cm3

Barwa ciemnobrązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 2%

pH 5±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji (tab. 3.1) lub jednakowego współczynnika w/c (tab. 
3.2)

Redukcja wody zarobowej (tab.3.1) ≥ 12%

Konsystencja (tab.3.2)

Zwiększenia opadu stożka  
≥ 120mm od wartości (30±10) 
mm, po 30min konsystencja powy-
żej początkowej

Zawartość powietrza ≤ 2%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

1 dzień 28 dni

≥ 140% ≥ 115%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

28 dni

≥ 90%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,2-2,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,5-1,2% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę VORPLAST 102(BV/FM) należy dodawać bezpośrednio do 
gotowej mieszanki lub z ostatnią częścią wody zarobowej. Po wprowadzeniu 
domieszki, należy w każdym przypadku zadbać o wystarczający czas miesza-
nia, który powinien zagwarantować ujednorodnienie mieszanki betonowej.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
VORPLAST 103(BV/FM) - efektywna domieszka uplastyczniają-
co-upłynniająca, przeznaczona do betonu z wymaganym wydłu-
żonym czasem utrzymania konsystencji i/lub transportowanego na 
znaczne odległości. Po dodaniu do zarobu, domieszka zapewnia 
intensywne zwilżenie ziaren spoiwa, oraz uniemożliwia aglomera-
cję ziaren cementu. Zapobiegniecie łączeniu się ziaren cementu 
w większe cząstki wraz z separacją spoiwa zmniejsza tarcie, co 
prowadzi do upłynnienia i ujednorodnienia mieszanki betonowej. 
VORPLAST 103(BV/FM) stosuje się, aby zwiększyć ciekłość mie-
szanki betonowej przy zachowaniu stałej konsystencji w dłuższym 
okresie czasu i/lub w celu znacznej redukcji ilości wody zarobo-
wej. Poprawia to efektywność hydratacji co znacząco podnosi  
z kolei wytrzymałość i trwałość stwardniałego betonu. VORPLAST 
103(BV/FM) jest samodzielna domieszką, polecaną do produk-
cji betonów wszystkich klas wytrzymałościowych od C 12/15 do  
C 35/45 w konsystencji od plastycznej do ciekłej. Stosowanie 
domieszki pozwala zmniejszyć zużycie cementu w stosunku do 
tradycyjnych domieszek drugiej generacji bez obniżenia końcowej 
wytrzymałości betonu.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu o wydłużonym czasie utrzymania konsystencji i/lub
• transportowanego na znaczne odległości
• betonu towarowego stosowanego m.in. do budowy ław, płyt, 

stropów, ścian, słupów
• betonu o wymaganym niskim współczynniku w/c oraz wyso-

kiej ciekłości
• betonu posadzkowego, hydrotechnicznego, nawierzchniowe-

go
• betonu architektonicznego
• betonu kontraktorowego
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, w celu zachowania 
klas ekspozycji, dopuszcza się stosowanie VORPLAST 103(BV/
FM) w połączeniu z innymi domieszkami z oferty BAUFERT.

Właściwości:
• Posiada doskonałe właściwości uplastyczniające
• Bardzo dobrze upłynnia mieszankę betonową, co znacząco 

ułatwia proces pompowania betonu oraz jego zagęszczanie 
• Umożliwia znaczne ograniczenie ilości wody zarobowej przy 

zachowaniu stałej konsystencji
• Wpływa na wzrost końcowej wytrzymałości
• Obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej
• Poprawia i celowo przedłuża urabialność świeżej mieszanki 

betonowej przy zmniejszonym w/c, przez co uzyskuje się wy-
raźnie lepsze parametry technologiczne betonu

• Zapewnia intensywne zwilżanie cementu oraz dodatków mi-
neralnych

• Nie opóźnia początku wiązania
• Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tar-

cie miedzy składnikami betonu
• Ułatwia produkcje betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego 
• Poprawia szczelność betonu, obniża nasiąkliwość i skurcz
• Pozwala na transport mieszanki na znaczne odległości
• Wpływa korzystnie na rozkład wydzielania się ciepła w betonie 
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni
• Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance betonowej

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

VORPLAST 103(BV/FM)
DOMIESZKA ZNACZNIE REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPŁYNNIAJĄCA PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Domieszka uplastyczniająco-upłynniająca do betonu o wydłużonym czasie utrzymania konsystencji

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tempe-
raturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem 
i zanieczyszczeniami. Po dłuższym przechowywaniu produkt należy 
przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPD-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,13 g/cm3

Barwa ciemnobrązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 2%

pH 5±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji lub jednakowego współczynnika w/c (tab. 3.2)

Redukcja wody zarobowej (tab.3.1) ≥ 12%

Konsystencja (tab.3.2)

Zwiększenia opadu stożka  
≥ 120mm od wartości (30±10) 
mm, po 30 min konsystencja 
powyżej początkowej

Zawartość powietrza ≤ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

1 dzień 28 dni

≥ 140% ≥ 115%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

28 dni

≥ 90%

Dozowanie:
Zakres dozowania 0,2-2,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,6-1,4% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę VORPLAST 103(BV/FM) należy dodawać wraz z wodą 
zarobową lub bezpośrednio do gotowej mieszanki. Po wprowadzeniu 
domieszki, należy w każdym przypadku zadbać o wystarczający czas 
mieszania, który powinien zagwarantować ujednorodnienie mieszanki 
betonowej.
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Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
VORPLAST 110(FM) - skoncentrowana domieszka upłynniają-
ca o silnym działaniu i normalnym czasie utrzymania konsysten-
cji. Po dodaniu do zarobu, VORPLAST 110(FM) obniża napięcie 
powierzchniowe wody zarobowej, poprawia zwilżalność ziaren 
cementu oraz dodatków mineralnych typu II. Utrudnia aglomeracje 
ziaren cementu, powoduje powstanie na jego powierzchni zab-
sorbowanej warstewki „poślizgowej”. Efekt ten pozwala uzyskać 
bardzo dobrze urabialną mieszankę betonową o niewielkich siłach 
tarcia, co w znaczący sposób ułatwia wbudowanie i zagęszcza-
nie betonu. Rozproszenie ziaren cementu oraz zmniejszenie tarcia 
wewnętrznego, przy nie zmienionym w/c prowadzi do zwiększenia 
ciekłości mieszanki betonowej. VORPLAST 110(FM) stosuje się 
przede wszystkim w celu znacznej redukcji ilości wody zarobowej 
dla zwiększenia wytrzymałości mechanicznej betonu. Domieszka 
ta charakteryzuje się wysoką kompatybilnością z najpopularniej-
szymi cementami, jest szczególnie przydatna do produkcji beto-
nów wysokiej jakości zawierających popiół lotny.
 
Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu towarowego w konsystencji od plastycznej do ciekłej
• stosowanego m.in. do budowy ław, płyt, stropów, ścian, słu-

pów
• betonu dla budownictwa przemysłowego i inżynieryjnego
• betonu posadzkowego, hydrotechnicznego, nawierzchniowe-

go 
• betonu o wymaganym niskim współczynniku w/c oraz wyso-

kiej ciekłości
• elementów prefabrykowanych
• żelbetu
W celu uzyskania mieszanki betonowej, a później stwardniałego 
betonu o określonych parametrach, z zachowaniem klas ekspozy-
cji, oraz zależnie od warunków pogodowych dopuszcza się, stoso-
wanie VORPLAST 110(FM), w połączeniu z innymi domieszkami, 
z oferty BAUFERT, a szczegółowych informacji na ten temat udzie-
lają nasi doradcy techniczni.

Właściwości:
• Bardzo dobrze upłynnia mieszankę betonową, przy zachowa-

niu niskiego współczynnika w/c, co znacząco ułatwia proces 
pompowania betonu oraz jego zagęszczanie

• Umożliwia znaczne ograniczenie ilości wody zarobowej przy 
zachowaniu stałej konsystencji

• Wpływa na wzrost wytrzymałości początkowej i końcowej 
• Poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej przy 

zmniejszonym w/c, przez co uzyskuje się wyraźnie lepsze pa-
rametry technologiczne betonu

• Zapewnia intensywne zwilżanie ziaren cementu oraz dodat-
ków mineralnych

• Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tar-
cia miedzy składnikami betonu

• Ułatwia produkcje betonu o wysokiej wodoszczelności i mro-
zoodporności

• Poprawia szczelność betonu, obniża nasiąkliwość
• Umożliwia optymalizacje kosztów betonowania
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni
• Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance betonowej
• Możliwość wtórnego dozowania

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

VORPLAST 110(FM)
DOMIESZKA ZNACZNIE REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPŁYNNIAJĄCA PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Skoncentrowany superplastyfikator do betonu o normalnym czasie utrzymania konsystencji

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem i zanieczyszczeniami. Po dłuższym przechowywaniu produkt 
należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,16 g/cm3

Barwa ciemnobrązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 5%

pH 7±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji (tab. 3.1) lub jednakowego współczynnika w/c (tab. 
3.2)

Redukcja wody zarobowej (tab.3.1) ≥ 12%

Konsystencja (tab.3.2)

Zwiększenia opadu stożka  
≥ 120mm od wartości (30±10) mm, 
po 30 min konsystencja powyżej 
początkowej

Zawartość powietrza ≤ 2%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

1 dzień 28 dni

≥ 140% ≥ 115%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

28 dni

≥ 90%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,2-2,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,8-1,2% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych i 
należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę VORPLAST 110(FM) należy dodawać wraz z wodą zarobową 
lub bezpośrednio do gotowej mieszanki. Po wprowadzeniu domieszki, należy 
w każdym przypadku zadbać o wystarczający czas mieszania, który powi-
nien zagwarantować ujednorodnienie mieszanki betonowej.
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Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
VORPLAST 110(FM)S - domieszka upłynniająca z wyraźnym 
efektem plastyfikującym i normalnym czasem utrzymania kon-
systencji. W zależności od wielkości dozowania domieszka działa 
jak plastyfikator lub superplastyfikator. Po dodaniu do zarobu VOR-
PLAST 110(FM)S obniża napięcie powierzchniowe wody zarobo-
wej, poprawia zwilżalność spoiwa, jednocześnie otacza ziarna ce-
mentu nadając im hydrofilowość. Utrudnia to aglomeracje i sprzyja 
efektywnemu wykorzystaniu wody zarobowej. Domieszka tworzy 
także warstwę ,,poślizgową” miedzy sąsiadującymi cząstkami 
spoiwa, co zapewnia lepszą urabialność mieszanki betonowej. 
Działania te prowadzą do rozproszenia ziaren cementu i uwolnie-
nia uwięzionej wody w wyniku czego powstaje jednorodny zaczyn 
cementowy oraz wzrasta konsystencja mieszanki betonowej. 
Masa betonowa, modyfikowana VORPLAST 110(FM)S, uzyskuje 
wysoką urabialność dzięki czemu jest łatwa do podawania pom-
pą oraz wbudowania. VORPLAST 110(FM)S, stosuje się głownie  
w celu zwiększenia ciekłość mieszanki betonowej bez zmiany 
składu i obniżenia założonej wytrzymałości betonu. 

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu towarowego w konsystencji od plastycznej do ciekłej 

i wytrzymałości ≥ C16/20
• betonu zawierającego dodatki mineralne typu II
• betonu posadzkowego, jastrychu, szlichty
• betonu wytwarzanego na miejscu budowy
• betonu wodoszczelnego 
W celu uzyskania mieszanki betonowej, a później stwardniałego 
betonu o określonych parametrach, z zachowaniem klas ekspozy-
cji oraz zależnie od warunków pogodowych dopuszcza się, stoso-
wanie VORPLAST 110(FM)S, w połączeniu z innymi domieszka-
mi, z oferty BAUFERT, a szczegółowych informacji na ten temat, 
udzielają nasi doradcy techniczni.

Właściwości:
• Posiada bardzo dobre właściwości uplastyczniające
• Upłynnia mieszankę betonową, co znacząco ułatwia proces 

pompowania betonu oraz jego zagęszczanie
• Poprawia stopień hydratacji cementu
• Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
• Obniża napięcie powierzchniowe wody
• Poprawia urabialność mieszanki betonowej 
• Umożliwia podniesienia stopnia konsystencji mieszanki beto-

nowej lub redukcje stosunku w/c
• Poprawia zwilżalność ziaren cementu oraz dodatków mine-

ralnych
• Ułatwia wbudowanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
• Zmniejsza tarcie miedzy składnikami betonu
• Ułatwia produkcje betonu wodoszczelnego i mrozoodporne-

go
• Poprawia szczelność betonu, obniża nasiąkliwość i skurcz
• Umożliwia optymalizacje kosztów betonowania
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni
• Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance betonowej

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

VORPLAST 110(FM)S
DOMIESZKA ZNACZNIE REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPŁYNNIAJĄCA PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Domieszka uplastyczniająco-upłynniająca do betonu towarowego

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem i zanieczyszczeniami. Po dłuższym przechowywaniu produkt 
należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPD-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,13 g/cm3

Barwa ciemnobrązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 2%

pH 5±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji lub jednakowego współczynnika w/c (tab. 3.2)

Redukcja wody zarobowej (tab.3.1) ≤ 12%

Konsystencja (tab.3.2)

Zwiększenia opadu stożka  
≥ 120mm od wartości (30±10) 
mm, po 30 min konsystencja 
powyżej początkowej

Zawartość powietrza ≤ 2%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

1 dzień 28 dni

≥ 140% ≥ 115%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

28 dni

≥ 90%

Dozowanie:
Zakres dozowania 0,2-2,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,6-1,5% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę VORPLAST 110(FM)S należy dodawać bezpośrednio do 
gotowej mieszanki lub z ostatnią częścią wody zarobowej.
Po wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać  
o wystarczający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujedno-
rodnienie mieszanki betonowej.
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Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
VORPLAST 120(FM) - uniwersalny superplastyfikator o inten-
sywnym działaniu dyspergującym, znakomicie sprawdzający się 
w betonie towarowym i posadzkowym. Po dodaniu do zarobu, 
domieszka obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej, 
zmniejsza tarcia wewnętrzne pomiędzy cząstkami cementu i kru-
szywa, co powoduje znaczną poprawę urabialności. VORPLAST 
120(FM) ogranicza tendencje cementu do łączenia się w większe 
aglomeraty, poprawiając jednocześnie zwilżalność spoiwa. Roz-
proszenie ziaren cementu w połączeniu z wytworzeniem warstwy 
,,smarnej’’ zmniejsza wodożądność betonu. Prowadzi to do efek-
tywnego wykorzystania uwiezionej wody zarobowej, dzięki czemu 
mieszanka betonowa zostaje upłynniona. Stosowanie domieszki, 
pozwala uzyskać homogeniczną mieszankę betonową o bardzo 
dobrej urabialności już przy niewielkim dozowaniu. Produkcja 
betonu z VORPLAST 120(FM) jest szybsza, zaczyn cementowy 
miesza się łatwiej, a mieszanka betonowa wykazuje wyższą zdol-
ność przetwarzania. Superplastyfikator VORPLAST 120(FM) jest 
szczególnie przydatny w produkcji betonów w konsystencji od pla-
stycznej do ciekłej zawierających popiół lotny. Umożliwia produk-
cję trwałego betonu średnich i wysokich klas wytrzymałościowych 
przy obniżonej wartości w/c, w tym specjalistycznych betonów 
posadzkowych. 

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu towarowego stosowanego m.in. do budowy ław, płyt, 

stropów, ścian, słupów
• betonu posadzkowego, hydrotechnicznego
• betonu kontraktorowego
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu
W celu uzyskania mieszanki betonowej a później stwardniałego 
betonu o określonych parametrach, z zachowaniem klas ekspo-
zycji oraz zależnie od warunków pogodowych dopuszcza się, sto-
sowanie VORPLAST 120(FM), w połączeniu z innymi domieszka-
mi, z oferty BAUFERT, a szczegółowych informacji na ten temat, 
udzielają nasi doradcy techniczni.

Właściwości:
• Posiada dobre właściwości uplastyczniające Dobrze upłynnia 

mieszankę betonową, co znacząco ułatwia proces pompo-
wania betonu oraz jego zagęszczanie 

• Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
• Obniża napięcie powierzchniowe wody
• Poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej 
• Umożliwia podniesienia stopnia konsystencji mieszanki beto-

nowej i/lub redukcje stosunku w/c
• Poprawia zwilżalność ziaren cementu oraz dodatków mine-

ralnych
• Ułatwia wbudowanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
• Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tar-

cia miedzy składnikami betonu
• Pozwala zoptymalizować koszty betonowania
• Ułatwia produkcje betonu mrozoodpornego
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni
• Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance betonowej
• Możliwość wtórnego dozowania

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

VORPLAST 120(FM)
DOMIESZKA ZNACZNIE REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPŁYNNIAJĄCA PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Uniwersalny superplastyfikator do betonu towarowego i posadzkowego

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem i zanieczyszczeniami.
Po dłuższym przechowywaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,14 g/cm3

Barwa ciemnobrązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 3%

pH 6±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji (tab. 3.1) lub jednakowego współczynnika w/c (tab. 
3.2)

Redukcja wody zarobowej (tab.3.1) ≥ 12%

Konsystencja (tab.3.2)

Zwiększenia opadu stożka  
≥ 120mm od wartości (30±10) 
mm, po 30 min konsystencja 
powyżej początkowej

Zawartość powietrza ≤ 2%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

1 dzień 28 dni

≥ 140% ≥ 115%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

28 dni

≥ 90%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,2-2,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,6-1,5% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę VORPLAST 120(FM) należy dodawać wraz z wodą zarobową 
lub bezpośrednio do gotowej mieszanki. Po wprowadzeniu domieszki, należy 
w każdym przypadku zadbać o wystarczający czas mieszania, który powi-
nien zagwarantować ujednorodnienie mieszanki betonowej.
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Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
VORPLAST 140(FM) - wielofunkcyjny superplastyfikator o sil-
nym działaniu upłynniającym i normalnym czasie utrzymania 
konsystencji. Po dodaniu do zarobu domieszka absorbuje się na 
powierzchni spoiwa nadając mu jednoimienny ładunek, powodu-
jący jego wzajemne odpychanie. Superplastyfikator twarzy także 
warstewkę ,,poślizgową” wokół ziaren cementu, która wraz z efek-
tem elektrostatycznym dysperguje spoiwo oraz zmniejsza tarcie 
wewnętrze pomiędzy cząstkami cementu i kruszywa. Prowadzi to 
do rozproszenia cementu i uwolnienia wody zarobowej dotychczas 
uwięzionej wewnątrz aglomeratów. Powoduje to silne upłynnienie, 
jednocześnie nadaje betonowi pewną kleistość i dlatego nawet  
i w płynnej konsystencji mieszanka zachowuje swoją jednorod-
ność. VORPLAST 140(FM) umożliwia zmianę konsystencji betonu 
z gęstoplastycznej do ciekłej, pozwala na łatwe betonowanie ele-
mentów cienkościennych i gęstozbrojonych. Domieszka ta prze-
znaczona jest w szczególności do produkcji betonów towarowych 
i prefabrykowanych o podwyższonej wytrzymałości wczesnej oraz 
wymaganej wysokiej jakości powierzchni.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu towarowego we wszystkich klasach wytrzymałościo-

wych w konsystencji od plastycznej do ciekłej
• betonu nawierzchniowego
• betonu architektonicznego
• betonu sprężonego i żelbetu 
• betonu posadzkowego
• betonu lekkiego
• prefabrykatów betonowych
W celu uzyskania mieszanki betonowej a później stwardniałego 
betonu o określonych parametrach, z zachowaniem klas ekspozy-
cji oraz zależnie od warunków pogodowych dopuszcza się, stoso-
wanie VORPLAST 140(FM), w połączeniu z innymi domieszkami, 
z oferty BAUFERT, a szczegółowych informacji na ten temat udzie-
lają nasi doradcy techniczni.

Właściwości:
• Skutecznie upłynnia mieszankę betonową, co znacząco uła-

twia proces pompowania betonu oraz jego zagęszczanie uła-
twiając w ten sposób, betonowanie elementów cienkościen-
nych i gęstozbrojonych

• Umożliwia znaczne ograniczenie ilości wody zarobowej przy 
zachowaniu stałej konsystencji

• Wpływa na wzrost wytrzymałości wczesnej i końcowej 
• Zdecydowanie poprawia urabialność mieszanki betonowej 
• Ułatwia zwilżanie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych
• Przyczynia się do skutecznego rozproszenia ziaren cementu
• Ogranicza wydzielenie się wody ze świeżo wbudowanego 

betonu oraz podatność na segregacje
• Ułatwia produkcje betonu o wysokiej wodoszczelności i mro-

zoodporności
• Poprawia szczelność betonu, obniża nasiąkliwość
• Poprawia kohezje mieszanki betonowej
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni
• Redukuje zawartość powietrza w mieszance betonowej
• Możliwość wtórnego dozowania

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

VORPLAST 140(FM)
DOMIESZKA ZNACZNIE REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPŁYNNIAJĄCA PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Superplastyfikator do betonu towarowego i prefabrykatów o normalnym czasie utrzymania konsystencji

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem, zanieczyszczeniami. Po dłuższym składowaniu produkt nale-
ży przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,14 g/cm3

Barwa brązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 5%

pH 8±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji (tab. 3.1) lub jednakowego współczynnika w/c (tab. 
3.2)

Redukcja wody zarobowej (tab.3.1) ≥ 12%

Konsystencja (tab.3.2)

Zwiększenia opadu stożka  
≥ 120mm od wartości (30±10) 
mm, po 30 min konsystencja 
powyżej początkowej

Zawartość powietrza ≤ 2%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

1 dzień 28 dni

≥ 140% ≥ 115%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

28 dni

≥ 90%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,2-2,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 1,0-1,5% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę VORPLAST 140(FM) należy dodawać wraz z wodą zarobową lub 
bezpośrednio do gotowej mieszanki. Po wprowadzeniu domieszki, należy w 
każdym przypadku zadbać o wystarczający czas mieszania, który powinien 
zagwarantować ujednorodnienie mieszanki betonowej.
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Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
VORPLAST 170(FM) - wysokowydajny superplastyfikator cha-
rakteryzujący się możliwością znacznego zmniejszenia zawartości 
wody zarobowej. Domieszka, umożliwia produkcję łatwo urabialne-
go betonu w ciekłej konsystencji przy ograniczeniu zjawisk sedy-
mentacji i wydzielenia się wody ze świeżo wbudowanego betonu. 
Po dodaniu do zarobu VORPLAST 170(FM) wpływa na obniżenie 
napięcia powierzchniowego wody, otacza ziarna cementu nadając 
im jednoimienny ładunek powodujący ich wzajemne odpychanie, 
tworzy na ich powierzchni warstwę smarną, która zmniejsza tarcie 
między sąsiadującymi ziarnami. Aglomeraty ziaren cementu zosta-
ją zredukowane, a spoiwo jest bardziej zwilżone, przez co łatwiej 
daje się rozprowadzić z pozostałym składnikami mieszanki beto-
nowej. Zmniejsza to wodożądność mieszanki betonowej, dzięki 
czemu możliwe jest zwiększenie ciekłości betonu i/lub redukcja 
stosunku w/c bez zmiany założonej receptury i konsystencji. VOR-
PLAST 170(FM) charakteryzuje się doskonałą kompatybilnością 
z najpopularniejszymi cementami i jest szczególnie przydatny  
w produkcji ciekłych betonów wysokiej jakości zawierających po-
piół lotny. 

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu towarowego we wszystkich klasach wytrzymałościo-

wych w konsystencji od plastycznej do ciekłej
• betonu towarowego o normalnym czasie utrzymania kon-

systencji 
• betonu o wymaganym niskim współczynniku w/c oraz wyso-

kiej ciekłości
• betonu dla budownictwa przemysłowego i inżynieryjnego
• żelbetu 
• prefabrykatów betonowych
W celu uzyskania mieszanki betonowej, a później stwardniałego 
betonu o określonych parametrach, z zachowaniem klas ekspozy-
cji,  oraz zależnie od warunków pogodowych dopuszcza się, stoso-
wanie VORPLAST 170(FM) w połączeniu z innymi domieszkami,  
z oferty BAUFERT, a szczegółowych informacji na ten temat, udzie-
lają nasi doradcy techniczni.

Właściwości: 
• Skutecznie upłynnia mieszankę betonową, co znacząco uła-

twia proces pompowania betonu oraz jego zagęszczanie
• Umożliwia znaczne ograniczenie ilości wody zarobowej przy 

zachowaniu stałej konsystencji
• Wpływa na wzrost wytrzymałości wczesnej i końcowej 
• Zdecydowanie poprawia urabialność mieszanki betonowej 
• Poprawia zwilżalność ziaren cementu oraz dodatków mine-

ralnych
• Intensywnie dysperguje zaczyn cementowy
• Ułatwia produkcje betonu o wysokiej wodoszczelności i mro-

zoodporności
• Ogranicza wydzielenie się wody ze świeżo wbudowanego 

betonu oraz podatność na segregacje
• Skraca czas wbudowania i zagęszczania mieszanki betono-

wej
• Poprawia kohezje mieszanki betonowej
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni
• Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance betonowej
• Możliwość wtórnego dozowania

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

VORPLAST 170(FM)
DOMIESZKA ZNACZNIE REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPŁYNNIAJĄCA PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Skoncentrowany superplastyfikator do betonu towarowego i prefabrykatów

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tempe-
raturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem 
i zanieczyszczeniami. Po dłuższym przechowywaniu produkt należy 
przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,17 g/cm3

Barwa ciemnobrązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 5%

pH 8±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji (tab. 3.1) lub jednakowego współczynnika w/c (tab. 
3.2)

Redukcja wody zarobowej (tab.3.1) ≥ 12%

Konsystencja (tab.3.2)

Zwiększenia opadu stożka  
≥ 120mm od wartości (30±10) 
mm, po 30 min konsystencja 
powyżej początkowej

Zawartość powietrza ≤ 2%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

1 dzień 28 dni

≥ 140% ≥ 115%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

28 dni

≥ 90%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,2-2,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,8-1,2% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę VORPLAST 170(FM) należy dodawać wraz z wodą zarobową 
lub bezpośrednio do gotowej mieszanki. 
Po wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać  
o wystarczający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujedno-
rodnienie mieszanki betonowej.
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Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
OPTICAL 30 - wszechstronny superplastyfikator do produkcji be-
tonu o podwyższonej wytrzymałości wczesnej i normalnym czasie 
utrzymania konsystencji. Umiarkowanie przyspiesza hydratacje 
cementu, poprawia zwilżalność ziaren cementu oraz dodatków 
mineralnych typu II. Otacza ziarna cementu, nadając im jedno-
imienny ładunek powodując ich wzajemne odpychanie, tworzy na 
ich powierzchni warstwę smarną, która zmniejsza tarcie miedzy 
sąsiadującymi ziarnami. W konsekwencji cement ulega rozpro-
szeniu, zostaje uwolniona woda zarobowa dotychczas uwieziona 
wewnątrz aglomeratów, dzięki temu następuje wzrost ciekłości  
i urabialności. OPTICAL 30 jest samodzielnym superplastyfika-
torem, stosowanym w celu redukcji ilości wody zarobowej i/lub, 
aby zwiększyć ciekłość mieszanki betonowej bez zmiany założo-
nej wytrzymałości. Domieszka ta, przeznaczona jest do betonów 
towarowych i prefabrykowanych wszystkich klas wytrzymałości, 
gdzie zapewnia optymalne zachowanie konsystencji i urabialności 
na czas transportu i zabudowy oraz umożliwia uzyskanie podwyż-
szonych wytrzymałości wczesnych.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu towarowego o niskim współczynnikiem w/c i normal-

nym czasie utrzymania konsystencji
• betonu towarowego  w konsystencji od plastycznej do ciekłej
• betonu towarowego w warunkach obniżonych temperatur
• betonu prefabrykowanego o  podwyższonej wytrzymałości 

wczesnej
• betonu architektonicznego
• elementów malej architektury oraz elementów odlewanych
W celu uzyskania mieszanki betonowej, a później stwardniałego 
betonu o określonych parametrach, z zachowaniem klas ekspozy-
cji, oraz zależnie od warunków pogodowych dopuszcza się, sto-
sowanie OPTICAL 30, w połączeniu z innymi domieszkami z oferty 
BAUFERT, a szczegółowych informacji na ten temat, udzielają nasi 
doradcy techniczni.

Właściwości:
• Bardzo dobrze upłynnia mieszankę betonową, przy zachowa-

niu niskiego współczynnika w/c, co znacząco ułatwia proces 
pompowania betonu oraz jego zagęszczanie 

• Wpływa na wzrost wytrzymałości wczesnej i końcowej 
• Zdecydowanie poprawia urabialność mieszanki betonowej 

przy zmniejszonym w/c, przez co uzyskuje się wyraźnie lep-
sze parametry technologiczne betonu

• Umożliwia podniesienie stopnia konsystencji mieszanki beto-
nowej i/lub redukcje stosunku w/c

• Ułatwia zwilżanie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych
• Przyczynia się do skutecznego rozproszenia ziaren cementu
• Znacznie redukuje siły tarcia
• Przyspiesza proces wiązania i twardnienia
• Pozwala na skrócenie okresu pielęgnacji betonu
• Ułatwia produkcje betonu o wysokiej wodoszczelności i mro-

zoodporności
• Poprawia kohezje mieszanki betonowej
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Redukuje zawartość powietrza w mieszance betonowej
• Możliwość wtórnego dozowania

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

OPTICAL 30
DOMIESZKA ZNACZNIE REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPŁYNNIAJĄCA PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Superplastyfikator do betonu towarowego i prefabrykatów o podwyższonej wytrzymałości wczesnej

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tempe-
raturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem, 
zanieczyszczeniami. Po dłuższym składowaniu produkt należy prze-
mieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,13 g/cm3

Barwa brązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 4%

pH 8±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji (tab. 3.1) lub jednakowego współczynnika w/c (tab. 
3.2)

Redukcja wody zarobowej (tab.3.1) ≥ 12%

Konsystencja (tab.3.2)

Zwiększenia opadu stożka  
≥ 120mm od wartości (30±10) 
mm, po 30 min konsystencja 
powyżej początkowej

Zawartość powietrza ≤ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

1 dzień 28 dni

≥ 140% ≥ 115%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

28 dni

≥ 90%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,2-1,5% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,8-1,2% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę OPTICAL 30 należy dodawać wraz z wodą zarobową lub 
bezpośrednio do gotowej mieszanki. Po wprowadzeniu domieszki, należy 
w każdym przypadku zadbać o wystarczający czas mieszania, który 
powinien zagwarantować ujednorodnienie mieszanki betonowej.
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Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
OPTICAL 35 - efektywny superplastyfikator polimerowy o nor-
malnym czasie utrzymania konsystencji i uniwersalnym zakre-
sie stosowania. Przeznaczony do produkcji betonu towarowego  
w warunkach obniżonych temperatur otoczenia oraz prefabryka-
tów betonowych z wymaganym szybkim wczesnym przyrostem 
wytrzymałości i podwyższonej jakości powierzchni. Po dodaniu 
do zarobu, domieszka zapewnia efektywną despergację spoiwa, 
separuje je, ogranicza tarcie wewnętrzne, jednocześnie ziarna 
cementu mogą być dobrze zwilżone, co umożliwia szybszą hy-
dratacje cementu. Domieszka ta, zawiera w swoim składzie przy-
spieszacz twardnienia, który dodatkowo zapewnia szybki przyrost 
wytrzymałości wczesnych. OPTICAL 35(HV) stosuje się w celu 
zwiększenia ciekłości mieszanki, a tym samym urabialności i/lub 
w celu zmniejszenia współczynnika w/c przy zachowaniu niepo-
gorszonej konsystencji. Poprawia to efektywność hydratacji, co 
znacząco podnosi wytrzymałość i trwałość stwardniałego betonu. 
Następuje także wyraźny wzrost wytrzymałości wczesnej co po-
zwala na szybsze rozformowanie betonu. 

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu towarowego w przedziale konsystencji od plastycznej 

do ciekłej wytwarzanego warunkach obniżonych temperatur
• prefabrykatów z projektowaną wysoką wytrzymałością wcze-

sną 
• betonów średnich i wysokich klas wytrzymałościowych o pod-

wyższonej ciekłości z zachowaniem niskiego współczynnika 
w/c 

• żelbetu
• odlewanych elementów betonowych
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, dopuszcza się stoso-
wanie OPTICAL 35 w połączeniu z innymi domieszkami z oferty 
Baufert, a szczegółowych informacji na ten temat, udzielają nasi 
doradcy techniczni.
W trakcie prowadzenie prac w warunkach obniżonych temperatur 
otoczenia, należy przestrzegać zasad i warunków odnośnie składu 
mieszanki. Beton po zaformowaniu, powinien być zabezpieczony 
oraz właściwie pielęgnowany.

Właściwości: 
• Skutecznie upłynnia mieszankę betonową, co znacząco uła-

twia proces pompowania betonu oraz jego zagęszczanie
• Umożliwia znaczne ograniczenie ilości wody zarobowej przy 

zachowaniu stałej konsystencji
• Przyspiesza narastanie początkowej wytrzymałości betonu
• Umożliwia produkcje betonu o wysokich klasach konsystencji
• Zdecydowanie poprawia urabialność mieszanki betonowej 

przy zmniejszonym w/c przez, co uzyskuje się wyraźnie lep-
sze parametry technologiczne betonu

• Ułatwia zwilżanie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych
• Znacznie redukuje siły tarcia
• Przyspiesza proces wiązania i twardnienia
• Umożliwia zwiększenie rotacji form i szalunków 
• Pozwala na skrócenie okresu pielęgnacji betonu
• Ułatwia produkcje betonu o wysokiej wodoszczelności i mro-

zoodporności
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Pozwala obniżyć koszty naparzania lub zmniejszyć ilość ce-

mentu 
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni 

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

OPTICAL 35
DOMIESZKA ZNACZNIE REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPŁYNNIAJĄCA PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Superplastyfikator do betonu towarowego i prefabrykatów przyspieszający narastanie wytrzymałości wczesnych

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem i zanieczyszczeniami. Po dłuższym przechowywaniu produkt 
należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,08 g/cm3

Barwa brązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 5%

pH 6±1

Właściwości użytkowe:
Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji lub jednakowego współczynnika w/c (tab. 3.2)

Redukcja wody zarobowej (tab.3.1) ≥ 12%

Konsystencja (tab.3.2)

Zwiększenia opadu stożka  
≥ 120mm od wartości (30±10) 
mm, po 30 min konsystencja 
powyżej początkowej

Zawartość powietrza ≤ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

1 dzień 28 dni

≥ 140% ≥ 115%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

28 dni

≥ 90%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,2-1,5% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,5-1,0% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:
Domieszkę OPTICAL 35 należy dodawać wraz z wodą zarobową lub bez-
pośrednio do gotowej mieszanki. 
Po wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać  
o wystarczający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujedno-
rodnienie mieszanki betonowej.
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Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
OPTICAL 40 - skoncentrowana domieszka znacznie zmniejsza-
jąca zapotrzebowanie na wodę o silnych właściwościach upłyn-
niających. Działanie superplastyfikatora OPTICAL 40 opiera się 
na efekcie sterycznym, jak i elektrostatycznym. Po dodaniu do 
zarobu, domieszka powoduje znakomite zdyspergowanie spoiwa, 
dzięki działaniu sił odpychających ziarna cementu. Umożliwia to, 
znaczne polepszenie urabialności betonu i jego podatności na 
zagęszczanie, dzięki czemu możliwe jest m.in. łatwe betonowa-
nie elementów cienkościennych i gęstozbrojonych. OPTICAL 40 
poprawia jednocześnie zwilżalność cementu, co umożliwia jego 
szybką i efektywną hydratację. Dzięki temu, domieszka zapewnia 
szybki przyrost wytrzymałości wczesnej i nawet przy niskich tem-
peraturach podnosi wytrzymałość w zakresie 8 ÷ 24 h. Działanie 
superplastyfikatora, może być wykorzystane w celu redukcji wody 
zarobowej, poprawienia urabialności, jaki i dla zmniejszenia zarów-
no ilości wody jak i cementu tak, aby nie uległ zmianie współczyn-
nik w/c i urabialność betonu w porównaniu z betonem bez do-
mieszki. OPTICAL 40(HV), jest szczególnie przydatny w produkcji 
wysokiej jakości betonów prefabrykowanych o ciekłej i półciekłej 
konsystencji z wymaganym niskim współczynnikiem w/c oraz krót-
kim czasem szalowania. 

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu prefabrykowanego w przedziale konsystencji od pół-

ciekłej do ciekłej
• betonu prefabrykowanego o wymaganym szybkim przyroście 

wytrzymałości
• betonu prefabrykowanego o niskim współczynniku w/c i wy-

sokiej ciekłości 
• betonu sprężonego 
• odlewanych elementów betonowych
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, dopuszcza się stoso-
wanie OPTICAL 40 w połączeniu z innymi domieszkami z oferty 
Baufert, a szczegółowych informacji na ten temat, udzielają nasi 
doradcy techniczni.

Właściwości: 
• Skutecznie upłynnia mieszankę betonową z zachowaniem 

niskiego współczynnika w/c
• Umożliwia znaczne ograniczenie ilości wody zarobowej przy 

zachowaniu stałej konsystencji
• Zdecydowanie przyspiesza narastanie początkowej wytrzy-

małości betonu
• Umożliwia produkcje betonu o wysokich klasach konsystencji
• Zdecydowanie poprawia urabialność mieszanki betonowej « 

Ułatwia zwilżanie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych
• Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tar-

cia miedzy składnikami betonu
• Przyspiesza proces twardnienia
• Umożliwia zwiększenie rotacji form i szalunków 
• Pozwala na eliminację lub skrócenie czasu obróbki termicznej
• Poprawia szczelność betonu, obniża nasiąkliwość 
• Ułatwia wbudowanie i minimalizuje czas zagęszczania mie-

szanki 
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

OPTICAL 40
DOMIESZKA ZNACZNIE REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPŁYNNIAJĄCA PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Superplastyfikator do prefabrykatów betonowych przyspieszający narastanie wytrzymałości wczesnych

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tempe-
raturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem  
i zanieczyszczeniami. Po dłuższym przechowywaniu produkt należy 
przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,07 g/cm3

Barwa brązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 5%

pH 7±1

Właściwości użytkowe:
Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji (tab. 3.1) lub jednakowego współczynnika w/c (tab. 
3.2)

Redukcja wody zarobowej (tab.3.1) ≥ 12%

Konsystencja (tab.3.2)

Zwiększenia opadu stożka  
≥ 120mm od wartości (30±10) 
mm, po 30 min konsystencja 
powyżej początkowej

Zawartość powietrza ≤ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

1 dzień 28 dni

≥ 140% ≥ 115%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

28 dni

≥ 90%

Dozowanie:
Zakres dozowania 0,2-1,5% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,5-1,0% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę OPTICAL 40 należy dodać bezpośrednio do gotowej 
mieszanki lub wraz ostatnią częścią wody zarobowej. Po wprowadzeniu 
domieszki, należy w każdym przypadku zadbać o wystarczający czas 
mieszania, który powinien zagwarantować ujednorodnienie mieszanki 
betonowej.
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Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
ESTATEC 035 - stabilizowany superplastyfikator, najnowszej gene-
racji na bazie eterów polikarboksylatowych i lignosulfonianu. Prze-
znaczony do mieszanek z wymagana wydłużoną urabialnością i/lub 
transportowanego na znaczne odległości. Po dodaniu do zarobu do-
mieszka dysperguje ziarna cementu, separuje spoiwo, zmniejsza tar-
cie, co prowadzi do upłynnienia mieszanki na długi czas. Produkcja 
betonu z ESTATEC 035 jest szybsza, zaczyn cementowy miesza się 
łatwiej, a mieszanka wykazuje niższą lepkość. Stosowanie domiesz-
ki ułatwia pompowanie, zagęszczanie oraz wykończenie powierzch-
ni. ESTATEC 035 umożliwia produkcje mieszanek betonowych  
o niskiej zawartości wody zarobowej, dobrej urabialności, wysokiej 
konsystencji, którą zachowuje przez długi okres czasu. Stosowanie 
domieszki pozwala, wytwarzać betony o różnych konsystencjach 
przy stałym współczynniku w/c. Działanie superplastyfikatora, może 
być wykorzystane m.in. do zmniejszenia ilości wody zarobowej, co 
znacząco podnosi założoną wytrzymałość końcową. Możliwe jest 
więc zmniejszenie dawki cementu bez zmiany założonej wytrzy-
małości. ESTATEC 035 jest samodzielnym superplastyfikatorem, 
umożliwiającym produkcję betonów wysokiej jakości z mieszanek  
o wymaganej wysokiej urabialności w konsystencji od plastycznej do 
ciekłej i wytrzymałości ≥ C 16/20. 

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu o wydłużonym czasie utrzymania konsystencji i/lub
• transportowanego na znaczne odległości
• betonu o wymaganym niskim współczynniku w/c oraz wyso-

kiej ciekłości
• betonu dla budownictwa przemysłowego i inżynieryjnego
• betonu posadzkowego, hydrotechnicznego, nawierzchniowego
• betonu architektonicznego
• betonu łatwozagęszczalnego
• betonu kontraktorowego
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, dopuszcza się stoso-
wanie ESTATEC 035, w połączeniu z innymi domieszkami z oferty 
Baufert, a szczegółowych informacji na ten temat, udzielają nasi do-
radcy techniczni.

Właściwości:
• Skutecznie upłynnia mieszankę betonową, co ułatwia proces 

pompowania, rozprowadzania i zagęszczania
• Umożliwia łatwe betonowanie elementów cienkościennych  

i gęstozbrojonych
• Umożliwia znaczne ograniczenie ilości wody zarobowej przy 

zachowaniu stałej konsystencji
• Wpływa na wzrost końcowej wytrzymałości
• Umożliwia produkcje betonu o wysokich klasach konsystencji
• Poprawia i celowo przedłuża urabialność mieszanki betonowej 
• Przy podwyższonym dozowaniu delikatnie opóźnia początek 

wiązania
• Zapewnia stabilne działanie na cementach z dodatkami  

i o niskiej reaktywności
• Ogranicza zjawiska sedymantacji i bleedingu
• Poprawia szczelność betonu, obniża nasiąkliwość i skurcz
• Pozwala na transport mieszanki na znaczne odległości
• Wpływa korzystnie na rozkład wydzielania się ciepła w betonie
• Nie powoduje korozji zbrojenia

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

ESTATEC 035
DOMIESZKA ZNACZNIE REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPŁYNNIAJĄCA PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Superplastyfikator do betonu towarowego o wydłużonym czasie utrzymania konsystencji

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem i zanieczyszczeniami.
Po dłuższym przechowywaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPD-0298 F
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,13 g/cm3

Barwa ciemnobrązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 3%

pH 6±1

Właściwości użytkowe:
Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji (tab. 3.1) lub jednakowego współczynnika w/c (tab. 
3.2)

Redukcja wody zarobowej (tab.3.1) ≥ 12%

Konsystencja (tab.3.2)

Zwiększenia opadu stożka  
≥ 120mm od wartości (30±10) 
mm, po 30 min konsystencja 
powyżej początkowej

Zawartość powietrza ≤ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

1 dzień 28 dni

≥ 140% ≥ 115%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

28 dni

≥ 90%

Dozowanie:
Zakres dozowania 0,2-1,5% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,5-1,2% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:
Domieszkę ESTATEC 035 należy dodać bezpośrednio do gotowej mie-
szanki lub wraz ostatnią częścią wody zarobowej.
Po wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać 
o wystarczający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujedno-
rodnienie mieszanki betonowej.
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Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
ESTATEC 040 - uniwersalny superplastyfikator o właściwościach 
opóźniających proces wiązania cementu. Polecany do projekto-
wych betonów towarowych średnich i wysokich wytrzymałości. 
Domieszka ze względu na opóźnienie czasu wiązania cementu, 
jest szczególnie przydatna w produkcji mieszanek betonowych  
w okresie podwyższonych temperatur. Pozwala to m.in. ograni-
czyć maksymalną temperaturę podczas wiązania oraz umożliwia 
efektywnie wykończyć powierzchnie betonu. Po dodaniu do za-
robu domieszka, obniża napięcie powierzchniowe wody zarobo-
wej, zmniejsza tarcia wewnętrzne, poprawia zwilżalność cementu 
i rozprasza jego aglomeraty. Zmniejsza to wodożądność betonu, 
a cement daje się łatwiej rozprowadzać z pozostałymi składnika-
mi mieszanki. Dzięki temu powstaje jednolita i spójna mieszanka 
betonowa o bardzo dobrej urabialności. ESTATEC 040 umożliwia 
zmniejszenia zarówno ilości wody jak i cementu tak, aby nie uległ 
zmianie współczynnik wodno-cementowy i urabialność beto-
nu. Przynosi to zarówno korzyści ekonomiczne, jak i techniczne,  
w postaci obniżenia skurczu, nasiąkliwości, pełzania, a także na-
prężeń termicznych spowodowanych ciepłem wydzielanym w pro-
cesie hydratacji cementu. 

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
betonu towarowego w konsystencji od plastycznej do ciekłej
• stosowanego m.in. do budowy ław, płyt, stropów, ścian, słu-

pów
• betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności  

i opóźnionym wiązaniu
• betonu wytwarzanego w warunkach podwyższonych tempe-

ratur
• betonu masywnego
• betonu posadzkowego, hydrotechnicznego, nawierzchnio-

wego 
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, dopuszcza się sto-
sowanie ESTATEC 040, w połączeniu z innymi domieszkami  
z oferty Baufert, a szczegółowych informacji na ten temat, udziela-
ją nasi doradcy techniczni.

Właściwości:
• Bardzo dobrze upłynnia mieszankę betonową co ułatwia pro-

ces pompowania, rozprowadzania i zagęszczania
• Wpływa na wzrost końcowej wytrzymałości
• Obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej
• Poprawia i celowo przedłuża urabialność świeżej mieszanki 

betonowej, przy zmniejszonym w/c przez co uzyskuje się, wy-
raźnie lepsze parametry technologiczne betonu

• Umożliwia podniesienia stopnia konsystencji mieszanki beto-
nowej i/lub redukcje stosunku w/c

• Zapewnia intensywne zwilżanie ziaren cementu oraz dodatków 
mineralnych

• Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tar-
cia miedzy składnikami betonu

• Ułatwia produkcję betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego
• Ogranicza powstawanie spękań i rys skurczowych
• Poprawia szczelność betonu, obniża nasiąkliwość i skurcz
• Wpływa korzystnie na rozkład wydzielania się ciepła w betonie 
• Pozwala na uniknięcie zbyt wysokich temperatur wiązania
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance betonowej

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

ESTATEC 040
DOMIESZKA ZNACZNIE REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPŁYNNIAJĄCA PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Superplastyfikator do betonu towarowego wytwarzanego w warunkach podwyższonych temperatur otoczenia

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tempe-
raturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem 
i zanieczyszczeniami. Po dłuższym przechowywaniu produkt należy 
przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPD-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,18 g/cm3

Barwa ciemnobrązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 3%

pH 5±1

Właściwości użytkowe:
Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji lub jednakowego współczynnika w/c (tab. 3.2)

Redukcja wody zarobowej (tab.3.1) ≥ 12%

Konsystencja (tab.3.2)

Zwiększenia opadu stożka  
≥ 120mm od wartości (30±10) 
mm, po 30 min konsystencja 
powyżej początkowej

Zawartość powietrza ≤ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

1 dzień 28 dni

≥ 140% ≥ 115%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

28 dni

≥ 90%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,2-2,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,6-1,5% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:
Domieszkę ESTATEC 040 należy dodawać wraz z wodą zarobową lub 
bezpośrednio do gotowej mieszanki. Po wprowadzeniu domieszki, należy 
w każdym przypadku zadbać o wystarczający czas mieszania, który 
powinien zagwarantować ujednorodnienie mieszanki betonowej.
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Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
FLUIDECONOMY 201 - wysoko efektywny superplastyfikator 
na bazie eterów polikarboksylowych z dodatkami. Przeznaczony 
do betonów towarowych dla budownictwa przemysłowego i in-
żynieryjnego. Po dodaniu do zarobu, domieszka absorbuje się na 
ziarnach cementu, zmniejszając tarcie pomiędzy jego cząstkami. 
Działanie FLUIDECONOMY 201 opiera się na efekcie sterycznym 
i powoduje znakomite zdyspergowanie cementu w betonie, dzięki 
czemu powstaje bardzo jednorodna i płynna mieszanka betono-
wa. Odpowiednio dobrana budowa łańcucha polimeru, zapobie-
ga aglomeracji ziaren cementu, co wraz ze stopniową absorpcją 
FLUIDECONOMY 201 na ziarnach cementu zapewnia optymalnie 
wydłużony czas urabialności. Stosowanie superplastyfikatora, po-
zwala na produkcję wysoko urabialnych mas betonowych, które 
dają się łatwo pompować, rozprowadzać i zagęszczać. Domiesz-
ka, dzięki bardzo dobrym właściwościom upłynniającym umożliwia 
zmianę konsystencji betonu z gęstoplastycznej do bardzo ciekłej, 
co pozwala na łatwe betonowanie elementów cienkościennych  
i gęstozbrojonych. FLUIDECONOMY 201 umożliwia także, zmniej-
szenie zarówno ilości wody jak i cementu tak, aby nie uległ zmianie 
współczynnik wodno-cementowy i konsystencja betonu. Przynosi 
to, zarówno korzyści ekonomiczne jak i techniczne, w postaci obni-
żenia skurczu, nasiąkliwości, pełzania itp.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• wszelkich betonów konstrukcyjnych w budownictwie inżynieryj-

nym i drogowym
• wszelkich betonów towarowego stosowanych m.in. do budowy 

ław, płyt, stropów, ścian, słupów
• betonu o wymaganym niskim współczynniku w/c oraz wysokiej 

ciekłości
• betonu posadzkowego, hydrotechnicznego, nawierzchniowego
• betonu architektonicznego
• betonu łatwozagęszczalnego
• betonu kontraktorowego
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, dopuszcza się stoso-
wanie FLUIDECONOMY 201, w połączeniu z innymi domieszkami 
z oferty Baufert, a szczegółowych informacji na ten temat, udzielają 
nasi doradcy techniczni.

Właściwości:
• Skutecznie upłynnia mieszankę betonową z zachowaniem ni-

skiego współczynnika w/c
• Umożliwia znaczne ograniczenie ilości wody zarobowej przy 

zachowaniu stałej konsystencji
• Zwiększa skuteczność hydratacji cementu
• Umożliwia produkcje betonu o wysokich klasach konsystencji
• Wpływa na wzrost końcowej wytrzymałości
• Poprawia i celowo przedłuża urabialność świeżej mieszanki 

betonowej przy zmniejszonym w/c, przez co uzyskuje się wy-
raźnie lepsze parametry technologiczne betonu

• Ułatwia zwilżenie ziaren cementu i dodatków mineralnych
• Zapewnia niską kleistość betonu
• Poprawia szczelność betonu, obniża nasiąkliwość i skurcz
• Ułatwia produkcje betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego
• Ułatwia wbudowanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
• Szybko łączy się z innymi składnikami
• Nie powoduje korozji zbrojenia

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

FLUIDECONOMY 201
DOMIESZKA ZNACZNIE REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPŁYNNIAJĄCA PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Wysokiej jakości superplastyfikator do betonu towarowego o wydłużonej urabialności

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem i zanieczyszczeniami.
Po dłuższym przechowywaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPD-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,05 g/cm3

Barwa żółta do słomkowej

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 1%

pH 4±1

Właściwości użytkowe:
Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji (tab. 3.1) lub jednakowego współczynnika w/c (tab. 
3.2)

Redukcja wody zarobowej (tab.3.1) ≥ 12%

Konsystencja (tab.3.2)

Zwiększenia opadu stożka  
≥ 120mm od wartości (30±10) 
mm, po 30 min konsystencja 
powyżej początkowej

Zawartość powietrza ≤ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

1 dzień 28 dni

≥ 140% ≥ 115%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

28 dni

≥ 90%

Dozowanie:
Zakres dozowania 0,2-2,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,6-1,5% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:
Domieszkę FLUIDECONOMY 201  należy dodawać bezpośrednio do 
gotowej mieszanki lub wraz z ostatnią częścią wody zarobowej. Po 
wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać o wystar-
czający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujednorodnienie 
mieszanki betonowej.
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Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
FLUIDECONOMY 202 - modyfikowany superplastyfikator naj-
nowszej generacji na bazie eterów polikarboksylatowych. Prze-
znaczony do betonów, od których wymaga się doskonałej ura-
bialność w czasie powyżej 90 minut, tak aby umożliwić transport 
mieszanki i jej zabudowę. Rozbudowany łańcuch polimeru, za-
wierający specjalnie dobrane podstawniki, umożliwia produkcję 
betonów o wysokiej średnicy rozpływu F5-F6. Dzięki modyfikacji 
grup karboksylowych, domieszka jest stopniowo absorbowana 
na ziarna cementu, poprzez hydrolizę podstawników blokujących 
adsorpcje. Pozwala to, utrzymać ciekłość mieszanki przez bardzo 
długi czas, nie powodując przy tym ograniczeń w narastaniu wy-
trzymałości wczesnych. Po dodaniu do zarobu superplastyfikator, 
absorbuje się na ziarnach cementu, minimalizując wewnętrzne 
siły tarcia miedzy składnikami. Specjalny mechanizm działania 
tej domieszki, pozwala już przy niewielkim dozowaniu, wyprodu-
kować mieszankę betonową w ciekłej konsystencji, przy bardzo 
niskiej zawartości wody zarobowej. Znaczne ograniczenie stosun-
ku w/c przy zachowaniu założonej konsystencji, pozwala uzyskać 
szczelny beton o wysokiej gęstości, wytrzymałość oraz podwyż-
szonej odporności na agresje chemiczną. FLUIDECONOMY 202 
szczególnie dobrze, sprawdza się w produkcji jednorodnych mie-
szanek betonowych o dużej zwartości spoiwa i frakcji miałkich.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• wszelkich betonów o wymaganym niskim współczynniku 

w/c oraz wysokiej ciekłości
• betonu o długim czasie utrzymania konsystencji również  

w warunkach podwyższonych temperatur 
• betonu drogowo-mostowego 
• betonu SCC, ASCC, BWW
• betonu kontraktorowego i hydrotechnicznego
• betonu sprężonego
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu 
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, dopuszcza się sto-
sowanie FLUIDECONOMY 202, w połączeniu z innymi domiesz-
kami z oferty Baufert, a szczegółowych informacji na ten temat, 
udzielają nasi doradcy techniczni.

Właściwości:
• Skutecznie upłynnia mieszankę betonową z zachowaniem 

niskiego współczynnika w/c, co ułatwia proces pompowania, 
rozprowadzania i zagęszczania

• Umożliwia znaczne ograniczenie ilości wody zarobowej przy 
zachowaniu stałej konsystencji, co pozwala na uzyskanie be-
tonu o wysokiej gęstości i wytrzymałości

• Zwiększa efektywność hydratacji cementu
• Umożliwia produkcje betonu o wysokich klasach konsystencji
• Wpływa na wzrost wytrzymałości wczesnej i końcowej
• Wydłuża okres utrzymania konsystencji
• Zdecydowanie poprawia i celowo przedłuża urabialność 

świeżej mieszanki betonowej przy zmniejszonym w/c, przez 
co uzyskuje się wyraźnie lepsze parametry technologiczne 
betonu

• Intensywnie dysperguje zaczyn cementowy, zmniejszając 
tarcia miedzy składnikami betonu

• Zmniejsza skurcz i skłonność do spękań
• Szybko łączy się z innymi składnikami
• Nie powoduje korozji zbrojenia

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

FLUIDECONOMY 202
DOMIESZKA ZNACZNIE REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPŁYNNIAJĄCA PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Modyfikowany superplastyfikator do betonu towarowego o długim czasie utrzymywania konsystencji

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tempe-
raturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem 
i zanieczyszczeniami. Po dłuższym przechowywaniu produkt należy 
przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPD-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,08 g/cm3

Barwa brązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 2%

pH 6±1

Właściwości użytkowe:
Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji (tab. 3.1) lub jednakowego współczynnika w/c (tab. 
3.2)

Redukcja wody zarobowej (tab.3.1) ≥ 12%

Konsystencja (tab.3.2)

Zwiększenia opadu stożka  
≥ 120mm od wartości (30±10) 
mm, po 30 min konsystencja 
powyżej początkowej

Zawartość powietrza ≤ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

1 dzień 28 dni

≥ 140% ≥ 115%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

28 dni

≥ 90%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,2-2,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,4-1,2% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań 
technicznych i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:
Domieszkę FLUIDECONOMY 202  należy dodawać bezpośrednio do 
gotowej mieszanki lub wraz z ostatnią częścią wody zarobowej. Po 
wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać o wystar-
czający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujednorodnienie 
mieszanki betonowej.
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Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
FLUIDECONOMY 203 - skoncentrowany superplastyfikator naj-
nowszej generacji na bazie eterów polikarboksylatowych. Przezna-
czony do betonów wysokiej jakości, od których wymaga się niskiego 
stosunku w/c wysokiej ciekłości i optymalnego czasu utrzymania 
konsystencji na czas transportu i zabudowy. Działanie superplastyfi-
katora FLUIDECONOMY 203, opiera się na absorpcji powierzchnio-
wej na ziarnach cementu i efekcie sferycznym. Dzięki zastosowaniu 
specjalnie dobranego eteru polikarboksylatowego, produkcja mas 
betonowych o długim czasie utrzymania konsystencji jest prosta  
i łatwa. Możliwe jest wiec, zachowanie wysokiej jakości mieszanki 
na czas transportu i zabudowy. Po dodaniu domieszki do zarobu, 
powstaje bardzo jednorodna i płynna dyspersja cementowa, która 
umożliwia znaczne polepszenie urabialności betonu. FLUIDECO-
NOMY 203 stosuje się, w celu zwiększenia ciekłości mieszanki,  
a tym samym urabialności i/lub w celu zmniejszenia współczynni-
ka w/c przy zachowaniu niepogorszonej konsystencji. Stosowanie 
domieszki, pozwala nawytwarzać masy betonowe o różnych kon-
systencjach przy stałym współczynniku w/c. FLUIDECONOMY 203 
umożliwia zmianę konsystencji betonu z „suchego” w bardzo ciekły 
beton, który charakteryzuje się doskonałą urabialnością dzięki cze-
mu, czas zagęszczania można ograniczyć do minimum.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• specjalistycznych betonów konstrukcyjnych
• betonu dla budownictwa przemysłowego i inżynieryjnego
• betonu drogowo-mostowego 
• betonu SCC, ASCC, BWW
• betonu kontraktorowego i hydrotechnicznego
• betonu sprężonego i żelbetu
• betonu natryskowego
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, dopuszcza się stoso-
wanie FLUIDECONOMY 203, w połączeniu z innymi domieszkami 
z oferty Baufert, a szczegółowych informacji na ten temat, udzielają 
nasi doradcy techniczni.

Właściwości:
• Skutecznie upłynnia mieszankę betonową z zachowaniem ni-

skiego współczynnika w/c co ułatwia proces pompowania, roz-
prowadzania i zagęszczania

• Umożliwia znaczne ograniczenie ilości wody zarobowej przy 
zachowaniu stałej konsystencji, co pozwala na uzyskanie be-
tonu o wysokiej gęstości i wytrzymałości

• Zwiększa efektywność hydratacji cementu
• Umożliwia produkcje betonu o wysokich klasach konsystencji
• Wpływa na wzrost wytrzymałości wczesnej i końcowej
• Wydłuża okres utrzymania konsystencji
• Zdecydowanie poprawia i celowo przedłuża urabialność świe-

żej mieszanki betonowej 
• Intensywnie dysperguje zaczyn cementowy
• Umożliwia produkcję betonu o różnych konsystencjach przy 

stałym współczynniku w/c
• Ułatwia produkcje betonu o wysokiej wodoszczelności i mro-

zoodporności
• Poprawia spoistość betonu bez segregacji kruszywa i oddzie-

lania się wody
• Nie powoduje korozji zbrojenia

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

FLUIDECONOMY 203
DOMIESZKA ZNACZNIE REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPŁYNNIAJĄCA PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Skoncentrowany superplastyfikator do specjalistycznych betonów konstrukcyjnych

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem i zanieczyszczeniami.
Po dłuższym przechowywaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPD-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,06 g/cm3

Barwa żółta do słomkowej

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 2%

pH 4±1

Właściwości użytkowe:
Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji (tab. 3.1) lub jednakowego współczynnika w/c (tab. 
3.2)

Redukcja wody zarobowej (tab.3.1) ≥ 12%

Konsystencja (tab.3.2)

Zwiększenia opadu stożka  
≥ 120mm od wartości (30±10) 
mm, po 30 min konsystencja 
powyżej początkowej

Zawartość powietrza ≤ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

1 dzień 28 dni

≥ 140% ≥ 115%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

28 dni

≥ 90%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,2-2,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,4-1,2% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:
Domieszkę FLUIDECONOMY 203 należy dodawać bezpośrednio do 
gotowej mieszanki lub wraz z ostatnią częścią wody zarobowej. Po wpro-
wadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać  
o wystarczający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujedno-
rodnienie mieszanki betonowej.
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Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
FLUIDECONOMY 204 - wysokiej jakości superplastyfikator do 
betonów prefabrykowanych. Działanie domieszki, opiera się na 
efekcie sterycznym jak i elektrostatycznym. FLUIDECONOMY 
204 umożliwia zmianę konsystencji mieszanki betonowej z gę-
stoplastycznej na ciekłą, już przy niewielkim dozowaniu. Produk-
cja betonu z superplastyfikatorem jest znacznie łatwiejsza, zaczyn 
cementowy miesza się szybciej, a mieszanka betonowa wykazuje 
zdecydowanie wyższą zdolność przetwarzania i zagęszczania. 
Po dodaniu do zarobu, domieszka szybko absorbuje się na ziar-
nach cementu i dzięki działaniu sił odpychających powoduje jego 
znakomite zdyspergowanie. Rozbudowany łańcuch, polimeru 
umożliwia produkcję betonów o zwiększonej płynności, dzięki 
ograniczeniu tarcia wewnętrznego. Jednocześnie ziarna spoiwa 
są dobrze zwilżone, co umożliwia szybką i efektywną hydratację. 
Dzięki temu, domieszka zapewnia szybki przyrost wytrzymałości 
wczesnej i nawet przy niskich temperaturach podnosi wytrzy-
małość w zakresie 12÷24 h. Działanie superplastyfikatora, jest 
najczęściej wykorzystywane, w celu bardzo dużego ograniczenia 
ilości wody zarobowej, znacznego poprawienia urabialności jaki  
i dla zmniejszenia zarówno ilości wody, jak i cementu. 

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu prefabrykowanego w przedziale konsystencji od pół-

ciekłej do ciekłej
• betonu prefabrykowanego o wymaganym szybkim przyroście 

wytrzymałości
• betonu prefabrykowanego o niskim współczynniku w/c i wy-

sokiej ciekłości 
• betonu sprężonego
• betonu SCC, ASCC, BWW
• elementów betonowych wymagających szybkiego rozformo-

wania
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, dopuszcza się stoso-
wanie FLUIDECONOMY 204, w połączeniu z innymi domieszkami 
z oferty Baufert, a szczegółowych informacji na ten temat, udzielają 
nasi doradcy techniczni.

Właściwości:
• Skutecznie upłynnia mieszankę betonową 
• Umożliwia bardzo duże ograniczenie ilości wody zarobowej 

przy zachowaniu stałej konsystencji
• Zwiększa efektywność hydratacji cementu
• Umożliwia produkcje betonu o wysokich klasach konsystencji
• Zdecydowania poprawia wytrzymałość wczesną
• Zapewnia doskonała urabialność 
• Intensywnie dysperguje zaczyn cementowy, zmniejszając tar-

cia miedzy składnikami betonu 
• Ułatwia zwilżanie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych
• Skutecznie rozprasza ziarna cementu
• Umożliwia zwiększenie rotacji form i szalunków 
• Pozwala na eliminację lub skrócenie czasu obróbki termicznej
• Poprawia szczelność betonu, obniża nasiąkliwość 
• Ułatwia wbudowanie i minimalizuje czas zagęszczania mie-

szanki 
• Umożliwia zastosowanie mniej reaktywnych cementów
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

FLUIDECONOMY 204
DOMIESZKA ZNACZNIE REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPŁYNNIAJĄCA PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Wysokiej jakości superplastyfikator przyspieszający twardnienie prefabrykatów betonowych

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tempe-
raturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem 
i zanieczyszczeniami. Po dłuższym przechowywaniu produkt należy 
przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPD-0298 F
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,08 g/cm3

Barwa brązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 4%

pH 7±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji (tab. 3.1) lub jednakowego współczynnika w/c (tab. 
3.2)

Redukcja wody zarobowej (tab.3.1) ≥ 12%

Konsystencja (tab.3.2)

Zwiększenia opadu stożka  
≥ 120mm od wartości (30±10) 
mm, po 30 min konsystencja 
powyżej początkowej

Zawartość powietrza ≤ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

1 dzień 28 dni

≥ 140% ≥ 115%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

28 dni

≥ 90%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,2-2,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,4-1,0% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę FLUIDECONOMY 204 należy dodawać bezpośrednio do 
gotowej mieszanki lub wraz z ostatnią częścią wody zarobowej. Po 
wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać o wystar-
czający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujednorodnienie 
mieszanki betonowej.
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Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
FLUIDECONOMY 205 - najnowszej generacji superplastyfikator 
polikarboksylatowy do prefabrykatów betonowych. Przeznaczony 
do betonu wysokiej jakości, o niskiej zawartości wody zarobowej  
z jednoczesnym zachowaniem wysokiej ciekłości i urabialności. 
Upłynnienie mieszanki i/lub znaczne ograniczenia ilości wody za-
robowej, możliwe jest dzięki zmodyfikowanej budowie łańcucha po-
limeru, który separuje i dysperguje spoiwo. Po dodaniu do zarobu, 
domieszka zapobiega łączeniu się ziaren cementu w większe cząst-
ki, zmniejsza tarcie wewnętrzne, co sprzyja efektywnemu wykorzy-
staniu wody zarobowej. W ten sposób powstaje jednorodna, bar-
dzo dobrze urabialna masa betonowa, która daje sie łatwo układać  
i zagęszczać. FLUIDECONOMY 205 zwiększa jednocześnie dostęp 
ziaren spoiwa do wody, dzięki czemu cząstki cementu są bardzo 
dobrze zwilżone, co umożliwia szybką hydratację cementu i skutku-
je szybkim wzrostem wczesnej wytrzymałości betonu. Zwiększenie 
wytrzymałości początkowej, pozwala na oszczędność czasu, co 
zapewnia z kolei wzrost wydajności. FLUIDECONOMY 205 charak-
teryzuje się ponadto elastycznością i łatwością stosowania, dzięki 
zachowaniu urabialności przez dłuży czas, co daje miedzy innymi 
możliwości lepszego wykończenia powierzchni. FLUIDECONOMY 
205 umożliwia produkcję wolno płynącego betonu o niskim sto-
sunku w/c, którego powierzchnia po stwardnieniu będzie optycznie 
zamknięta.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu prefabrykowanego o wymaganym szybkim przyroście 

wytrzymałości
• betonu prefabrykowanego o niskim współczynniku w/c i wy-

sokiej ciekłości 
• betonu sprężonego
• betonu SCC, ASCC, BWW
• betonu łatwozageszczalnego
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, dopuszcza się stoso-
wanie FLUIDECONOMY 205, w połączeniu z innymi domieszkami 
z oferty Baufert, a szczegółowych informacji na ten temat, udzielają 
nasi doradcy techniczni.

Właściwości:
• Skutecznie upłynnia mieszankę betonową 
• Umożliwia bardzo duże ograniczenie ilości wody zarobowej 

przy zachowaniu stałej konsystencji co pozwala na uzyskanie 
betonu o wysokiej gęstości i wytrzymałości

• Zwiększa efektywność hydratacji cementu
• Umożliwia produkcje betonu o wysokich klasach konsystencji
• Zdecydowanie przyspiesza narastanie początkowej wytrzyma-

łości betonu
• Zapewnia doskonałą urabialność 
• Intensywnie dysperguje zaczyn cementowy, zmniejszając tar-

cia miedzy składnikami betonu 
• Ułatwia zwilżanie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych
• Skutecznie rozprasza ziarna cementu
• Pozwala na eliminację lub skrócenie czasu obróbki termicznej
• Poprawia szczelność, obniża nasiąkliwość 
• Ułatwia wbudowanie i minimalizuje czas zagęszczania mie-

szanki 
• Umożliwia zastosowanie mniej reaktywnych cementów
• Nie powoduje korozji zbrojenia

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

FLUIDECONOMY 205
DOMIESZKA ZNACZNIE REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPŁYNNIAJĄCA PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Skoncentrowany superplastyfikator do prefabrykatów betonowych

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem i zanieczyszczeniami.
Po dłuższym przechowywaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPD-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,10 g/cm3

Barwa żółta do słomkowej

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 2%

pH 6±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji (tab. 3.1) lub jednakowego współczynnika w/c (tab. 
3.2)

Redukcja wody zarobowej (tab.3.1) ≥ 12%

Konsystencja (tab.3.2)

Zwiększenia opadu stożka  
≥ 120mm od wartości (30±10) 
mm, po 30 min konsystencja 
powyżej początkowej

Zawartość powietrza ≤ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

1 dzień 28 dni

≥ 140% ≥ 115%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

28 dni

≥ 90%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,2-2,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,4-1,0% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę FLUIDECONOMY 205 należy dodawać bezpośrednio do 
gotowej mieszanki lub wraz z ostatnią częścią wody zarobowej. Po 
wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać o wystar-
czający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujednorodnienie 
mieszanki betonowej.
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Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
FLUIDECONOMY 206 - uniwersalny, modyfikowany superpla-
styfikator najnowszej generacji na bazie eterów polikarboksyla-
towych. Przeznaczony do prefabrykatów betonowych o gładkich 
powierzchniach pozbawionych przebarwień i porów powietrznych 
i/lub z wymaganym podwyższonym wczesnym przyrostem wy-
trzymałości. FLUIDECONOMY 206 umożliwia produkcję betonów 
wysokich klas wytrzymałości z mieszanek o płynnej konsystencji 
przy stosunkowo małym zużyciu cementu. Po dodaniu do zaro-
bu domieszka zapewnia efektywną despergację spoiwa, separu-
je je, ogranicza tarcie wewnętrzne, jednocześnie ziarna cemen-
tu mogą być dobrze zwilżone, co umożliwia szybszą hydratacje 
cementu. Działanie superplastyfikatora może być wykorzystane 
w celu znacznej redukcji wody zarobowej, poprawienia urabial-
ności jaki i dla zmniejszenia zarówno ilości wody jak i cementu 
tak, aby nie uległ zmianie współczynnik w/c i urabialność betonu 
w porównaniu z betonem bez domieszki. Stosowanie superpla-
styfikatora poprawia jednocześnie kohezję mieszanki betonowej 
i dlatego nawet w płynnej konsystencji zachowuje ona jednorod-
ność i spójność. FLUIDECONOMY 206 jest szczególnie przydatny  
w produkcji wysokiej jakości betonów prefabrykowanych o ciekłej i 
półciekłej konsystencji o optycznie zamkniętej powierzchni.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu prefabrykowanego o podważonej wytrzymałości 

wczesnej
• betonu prefabrykowanego o niskim współczynniku w/c i wy-

sokiej ciekłości
• betonu architektonicznego 
• betonu sprężonego i żelbetu
• betonu SCC, ASCC,
• betonu łatwozagęszczalnego
• elementów odlewanych
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, dopuszcza się stoso-
wanie FLUIDECONOMY 206, w połączeniu z innymi domieszkami 
z oferty Baufert, a szczegółowych informacji na ten temat, udziela-
ją nasi doradcy techniczni.

Właściwości:
• Skutecznie upłynnia mieszankę betonową 
• Umożliwia bardzo duże ograniczenie ilości wody zarobowej 

przy zachowaniu stałej konsystencji
• Zwiększa efektywność hydratacji cementu
• Umożliwia produkcje betonu o wysokich klasach konsystencji
• Poprawia wytrzymałość wczesną i końcową
• Zapewnia doskonałą urabialność 
• Intensywnie dysperguje zaczyn cementowy, zmniejszając tar-

cia miedzy składnikami betonu 
• Ułatwia zwilżanie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych
• Skutecznie rozprasza ziarna cementu
• Umożliwia zwiększenie rotacji form i szalunków 
• Poprawia szczelność betonu, obniża nasiąkliwość 
• Ułatwia wbudowanie i minimalizuje czas zagęszczania mie-

szanki 
• Poprawia kohezje mieszanki betonowej
• Zmniejsza skurcz i skłonność do spękań
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Redukuje zawartość powietrza w mieszance betonowej
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

FLUIDECONOMY 206
DOMIESZKA ZNACZNIE REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY|UPŁYNNIAJĄCA PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Uniwersalny superplastyfikator do prefabrykatów betonowych o wysokiej jakości powierzchni

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tempe-
raturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem 
i zanieczyszczeniami. Po dłuższym przechowywaniu produkt należy 
przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T3.1/3.2
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPD-0298 F
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,06 g/cm3

Barwa żółta do słomkowej

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 3%

pH 7±1

Właściwości użytkowe:
Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji (tab. 3.1) lub jednakowego współczynnika w/c (tab. 
3.2)

Redukcja wody zarobowej (tab.3.1) ≥ 12%

Konsystencja (tab.3.2)

Zwiększenia opadu stożka  
≥ 120mm od wartości (30±10) 
mm, po 30 min konsystencja 
powyżej początkowej

Zawartość powietrza ≤ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

1 dzień 28 dni

≥ 140% ≥ 115%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

28 dni

≥ 90%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,2-2,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,4-1,5% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:
Domieszkę FLUIDECONOMY 206 należy dodawać bezpośrednio do 
gotowej mieszanki lub wraz z ostatnią częścią wody zarobowej. Po 
wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać o wystar-
czający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujednorodnienie 
mieszanki betonowej.
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Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.



Domieszki przyspieszające wiązanie 
ESTA-FROST 010

OPTICAL 45

Domieszki przyspieszające wiązanie / uplastyczniające 
OPTICAL 15(HV)

OPTICAL 25(HV)

RETCAL

Domieszki do betonowania w warunkach zimowych
ESTA-FROST 015

ESTA-FROST 020

ESTA-FROST 020S

ESTA-FROST 025 
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Opis produktu:
ESTA-FROST 010 - bezchlorkowa domieszka, przeznaczona do 
mieszanek betonowych o skróconym czasie wiązania cementu. 
Umożliwia produkcję, transport i układanie w okresie zimowym 
wszelkich betonów towarowych zwykłych i konstrukcyjnych. 
Przyspiesza hydratację cementu, pozwala uniknąć ryzyka zamar-
znięcia wody w mieszance, delikatnie wpływa na poprawę ura-
bialności. Stosowanie ESTA-FROST 010 prowadzi do wzrostu 
szybkości wydzielania ciepła przez beton, co umożliwia znaczne 
zwiększenie wczesnych wytrzymałości w zakresie 12÷24 h. W re-
zultacie młody beton, osłonięty lub pod zadaszeniem, może przed 
pierwszym zamarznięciem osiągnąć wytrzymałość > 5Mpa, co 
zapewnia warunkową odporność na wpływ ujemnych tempera-
tur. ESTA-FROST 010, może być wykorzystany, także w produkcji 
elementów prefabrykowanych w celu szybszego rozformowania 
wyrobów, jak i częściowej eliminacji procesów obróbki cieplnej. 
Temperatura mieszanki betonowej podczas zabudowy, nie po-
winna być niższa niż 5oC, w/c możliwie najniższe, a beton po 
zaformowaniu powinien być, właściwie pielęgnowany. W celu ob-
niżenia współczynnika w/c, oraz dla uzyskania lepszych efektów 
działania ESTA-FROST 010. zaleca się stosować w kombinacji  
z superplastyfikatorami z oferty Baufert.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• mieszanek betonowych wytwarzanych w warunkach zimo-

wych
• mieszanek betonowych o wysokiej wytrzymałości wczesnej
• elementów prefabrykowanych
• zapraw, wylewek, jastrychu, szlichty
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, dopuszcza się sto-
sowanie ESTA-FROST 010, w połączeniu z innymi domieszkami 
oferty Baufert, a szczegółowych informacji na ten temat udzielają 
nasi doradcy techniczni.
W trakcie prowadzenie prac w warunkach obniżonych temperatur 
otoczenia, należy przestrzegać zasad i warunków odnośnie składu 
mieszanki. Beton po zaformowaniu powinien być zabezpieczony 
oraz właściwie pielęgnowany.

Właściwości:
• Przyspiesza proces wiązania cementu
• Obniża temperaturę zamarzania wody w betonie
• Przyspiesza hydratacje cementu
• Zwiększa ilości wydzielanego ciepła
• Przyspiesza narastanie początkowej wytrzymałości betonu
• Delikatnie wpływa na poprawę urabialność mieszanki beto-

nowej
• Pozwala betonować w niskich temperaturach otoczenia, przy 

temperaturze mieszanki betonowej od +5°C 
• Umożliwia zwiększenie rotacji szalunków i deskowań
• Pozwala na szybkie uzyskanie bezpiecznej wytrzymałości 

chroniącej świeży beton przed zniszczeniem
• Umożliwia wcześniejsze rozszalowanie betonu
• Pozwala skrócić czas obróbki termicznej
• Możliwość wtórnego dozowania
• Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance betonowej
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Możliwość stosowania z innymi domieszkami Baufert

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

ESTA-FROST 010
DOMIESZKA PRZYSPIESZAJĄCA WIĄZANIE PN-EN 934-2:T6
Bezchlorkowa domieszka przyspieszająca wiązanie cementu do stosowania w warunkach zimowych

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tempe-
raturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem 
i zanieczyszczeniami. Po dłuższym przechowywaniu produkt należy 
przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T6
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,30 g/cm3

Barwa jasnobrązowej

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 1%

pH 6±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji

Początek wiązania
W temp. 20oC: mieszanka badana 
≥ 30min. W temp. 5oC: mieszanka 
badana ≤ 60% mieszanki kontrolnej

Zawartość powietrza ≤ 2%

Wytrzymałość na ściskanie

28 dni 90 dni

Beton badany 
≥ 80% betonu 
kontrolnego

Beton badany 
≥ betonu ba-
danego po 28 
dniach

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,3-2,5% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 
Zależne m.in. od rodzaju cementu i 
temperatury

Temperatura 
powietrza oC
50C / -5oC
-5oC / -10oC

Przybliżone 
dozowanie
0,8-1,2%
1,2-2,0%

Sposób dozowania:

Domieszkę ESTA-FROST 010 należy dodawać wraz z wodą zarobową 
lub do mokrej mieszanki. Możliwe jest także dozowanie do gotowej masy, 
tuż przed jej przed wbudowaniem. Po wprowadzeniu domieszki, należy w 
każdym przypadku zadbać o wystarczający czas mieszania, który powi-
nien zagwarantować ujednorodnienie mieszanki betonowej.
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Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
OPTICAL 45 - wydajna, bezchlorkowa domieszka przyspiesza-
jąca wiązanie i narastanie wytrzymałości wczesnych. Umożliwia 
prowadzenie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur 
otoczenia. Przeznaczona do wszystkich typów betonowania, gdzie 
wymagany jest wysoki przyrost wytrzymałości wczesnej w okresie 
pierwszych 24h. Przeciwdziała zamarzaniu betonu, przyspiesza hy-
dratacje cementu. Prowadzi do wzrostu szybkości wydzielania cie-
pła, a w rezultacie do szybszego utwardzania mieszanki betonowej. 
OPTICAL 45 znajduje zastosowanie, przede wszystkim w produkcji 
elementów prefabrykowanych, gdzie umożliwia przyspieszenie cy-
klu produkcyjnego oraz skrócenie czasu obróbki termicznej. Możliwe 
jest także, stosowanie domieszki w betonach towarowych wytwa-
rzanych w warunkach zimowych. Domieszka, umożliwia uzyskanie 
przez młody beton wczesnej wytrzymałości > 5Mpa zapewniającej 
wstępną odporność na wpływ mrozu. Pozwala także, skrócić czas 
pielęgnacji i oczekiwanie na rozformowanie betonu. Podczas za-
budowy temperatura mieszanki betonowej nie powinna być niższa 
niż 5oC, a w/c możliwie najniższe. Działanie przyspieszające zależy 
m.in. od reaktywności zastosowanego cementu oraz od wartości 
współczynnika wodno- cementowego.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• elementów prefabrykowanych w warunkach obniżonych tem-

peratur
• mieszanek betonowych o wysokiej wytrzymałości wczesnej
• betonu wymagającego szybkiego rozformowania
• betonu towarowego w warunkach zimowych
• betonu wibroprasowanego
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, dopuszcza się stoso-
wanie OPTICAL 45, w połączeniu z innymi domieszkami z oferty 
Baufert, a szczegółowych informacji na ten temat udzielają nasi do-
radcy techniczni.
W trakcie prowadzenie prac w warunkach obniżonych temperatur 
otoczenia, należy przestrzegać zasad i warunków odnośnie składu 
mieszanki. Beton po zaformowaniu powinien być zabezpieczony 
oraz właściwie pielęgnowany.

Właściwości:
• Przyspiesza proces wiązania i twardnienia 
• Obniża temperaturę zamarzania zaczynu 
• Przyspiesza hydratacje cementu
• Zwiększa ilości wydzielanego ciepła
• Znacząco zwiększa narastanie początkowej wytrzymałości be-

tonu w okresie pierwszej doby
• Delikatnie poprawia urabialność mieszanki betonowej
• Pozwala betonować w niskich temperaturach otoczenia, przy 

temperaturze mieszanki od +5°C 
• Umożliwia efektywniejsze wykorzystanie form 
• Znacznie skraca czas osiągnięcia wczesnej wytrzymałości za-

pewniającej wstępną odporność na zamarznięcie
• Skraca czas oczekiwania na rozszalowanie
• Pozwala na eliminację lub skrócenie obróbki termicznej
• Umożliwia zwiększenie efektywności cyklu produkcyjnego
• Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance betonowej
• Nie powoduje korozji zbrojenia

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

OPTICAL 45
DOMIESZKA PRZYSPIESZAJĄCA WIĄZANIE PN-EN 934-2:T6
Bezchlorkowa domieszka przyspieszjąca wiązanie cementu do stosowania w warunkach  
obniżonych temperatur

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem, zanieczyszczeniami.
Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T12
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPD-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.
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Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,33 g/cm3

Barwa jasnożółta do jasnoróżowej

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 5%

pH 8±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji

Początek wiązania
W temp. 20oC: mieszanka badana 
≥ 30min. W temp. 5oC: mieszanka 
badana ≤ 60% mieszanki kontrolnej

Zawartość powietrza ≤ 2%

Wytrzymałość na ściskanie

28 dni 90 dni

Beton badany 
≥ 80% betonu 
kontrolnego

Beton badany 
≥ betonu ba-
danego po 28 
dniach

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,3-2,5% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 1,0-2,0% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę OPTICAL 45 najlepiej dodawać wraz z wodą zarobową lub po 
wstępnym wymieszaniu suchych składników z wodą. Po wprowadzeniu 
domieszki, należy w każdym przypadku zadbać o wystarczający czas 
mieszania, który powinien zagwarantować ujednorodnienie mieszanki 
betonowej.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
OPTICAL 15(HV) - bezchlorkowy plastyfikator przyspieszjący 
wiązanie cementu. Ułatwia prowadzenie prac betoniarskich w wa-
runkach obniżonych temperatur, oraz umożliwia skrócenie cyklu 
produkcyjnego poprzez skrócenie czasu szalowania. Przyspie-
sza hydratacje cementu, prowadząc w ten sposób do wzrostu 
wytrzymałości wczesnych. Obniża napięcie powierzchniowe na 
granicy miedzyfazowej woda-powierzchnia cementu. Poprawia 
to zwilżalność spoiwa oraz utrudnia aglomeracje ziaren cementu.  
W konsekwencji cement ulega rozproszeniu, uwalniając jednocze-
śnie cześć wody zarobowej. W ten sposób powstaje jednorodny 
zaczyn cementowy o zmniejszonych siłach tarcia wewnętrznego 
Domieszka, może więc służyć do zwiększenia ciekłości mieszanki 
betonowej lub redukcji współczynnika w/c. OPTICAL 15(HV) jest 
samodzielną domieszką do mieszanek betonowych w przedziale 
konsystencji od gęstoplastycznej do półciekłej o przyspieszonym 
wiązaniu i narastaniu wytrzymałości wczesnych. Do ciekłych be-
tonów wyższych klas, z wymaganym niskim w/c, powinien być 
stosowany jako domieszka pomocnicza w kombinacji z superpla-
styfikatorami z oferty BAUFERT. 

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu towarowego i prefabrykowanego w warunkach obni-

żonych temperatur otoczenia 
• mieszanek o podwyższonej wytrzymałości wczesnej
• zapraw, wylewek, jastrychu, szlichty
• betonu wibrowanego, wibroprasowanego 
• betonu towarowego i prefabrykowanego o wytrzymałości 
• ≥ C20/25 w kombinacji z superplastyfikatorami z oferty BA-

UFERT 
W trakcie prowadzenie prac w warunkach obniżonych temperatur 
otoczenia, należy przestrzegać zasad i warunków odnośnie składu 
mieszanki. Beton po zaformowaniu powinien być zabezpieczony 
oraz właściwie pielęgnowany.

Właściwości:
Posiada dobre właściwości uplastyczniające
• Przyspiesza proces wiązania cementu
• Wpływa na wzrost wytrzymałości wczesnej i końcowej
• Przyspiesza hydratacje cementu oraz pozwala uzyskać pod-

wyższone wytrzymałości wczesne
• Obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej
• Poprawia urabialność mieszanki betonowej 
• Umożliwia podniesienie stopnia konsystencji mieszanki beto-

nowej lub redukcje stosunku w/c
• Poprawia zwilżalność ziaren cementu 
• Zmniejsza zużycie energii
• Ułatwia przepompowywanie mieszanki betonowej
• Pozwala na skrócenie okresu pielęgnacji betonu
• Skraca czas wbudowania i zagęszczania mieszanki betono-

wej
• Poprawia szczelność i spoistość betonu
• Skraca czas oczekiwania na rozszalowanie
• Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance betonowej
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni
• Możliwość stosowania z innymi domieszkami Baufert

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

OPTICAL 15(HV)
DOMIESZKA PRZYSPIESZAJĄCA WIĄZANIE|UPLASTYCZNIAJĄCA PN-EN 9342:T12
Bezchlorkowa domieszka uplastyczniająco-przyspieszjąca do betonu i zapraw

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem, zanieczyszczeniami. Podczas przechowywanie może dojść 
do sedymentacji (max. 0,7%), jednak nie ma to wpływu na działanie 
domieszki. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T12
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPD-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,16 g/cm3

Barwa ciemnobrązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 5%

pH 5±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji 

Redukcja wody zarobowej  ≥ 5%

Zawartość powietrza ≤ 2%

Wytrzymałość na ściskanie
28 dni

≥ 100%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,3-2,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,5-1,5% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę OPTICAL 15(HV) należy dodawać bezpośrednio do gotowej 
mieszanki lub z ostatnią częścią wody zarobowej.
Po wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać o 
wystarczający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujednorod-
nienie mieszanki betonowej.
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Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
OPTICAL 25(HV)  - bezchlorkowa domieszka o podwójnym dzia-
łaniu. Posiada dobre właściwości uplastyczniająco-upłynniające, 
przyspiesza wiązanie i twardnienie betonu. Przeznaczony jest do 
betonu o wymaganej wysokiej wytrzymałości wczesnej lub produ-
kowanego w warunkach obniżonych temperatur otoczenia. Przy-
spiesza hydratacje cementu, umożliwiając ten sposób uzyskanie 
wczesnej wytrzymałości > 5Mpa zapewniającej wstępną odporność 
na wpływ mrozu. OPTICAL 25(HV), stosuje się przede wszystkim 
w celu zmniejszenia zapotrzebowania na wodę przy zachowaniu 
stałej konsystencji. Powoduje to szybsze narastanie wytrzymałości 
wczesnych, co pozwala na skrócenie czasu pielęgnacji. Redukcja 
współczynnika w/c, możliwa jest poprzez rozproszenie ziaren ce-
mentu oraz zmniejszenie tarcia wewnętrznego. Dzięki temu uzy-
skujemy jednorodną i spójną mieszankę betonową, która daje się 
łatwo wbudowywać i zagęszczać. OPTICAL 25(HV) jest samodziel-
ną domieszką, umożliwiająca produkcję wielu rodzajów betonów w 
klasach konsystencji od plastycznej do ciekłej. Charakteryzuje się 
ponadto wysoką kompatybilnością z najpopularniejszymi cementa-
mi, jest szczególnie przydatna do produkcji betonów zawierających 
popiół lotny.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu towarowego i prefabrykowanego w warunkach obniżo-

nych temperatur otoczenia 
• betonu o podwyższonej wytrzymałości wczesnej
• betonu towarowego stosowanego m.in. do budowy ław, płyt, 

stropów, ścian, słupów
• betonu posadzkowego, hydrotechnicznego
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu
W trakcie prowadzenie prac w warunkach obniżonych temperatur 
otoczenia, należy przestrzegać zasad i warunków odnośnie składu 
mieszanki. Beton po zaformowaniu powinien być zabezpieczony 
oraz właściwie pielęgnowany.

Właściwości:
• Posiada bardzo dobre właściwości uplastyczniające
• Posiada właściwości upłynniające mieszankę betonową przez, 

co znacząco ułatwia proces pompowania betonu oraz jego za-
gęszczanie

• Przyspiesza proces wiązania i twardnienia 
• Wpływa na wzrost wytrzymałości wczesnej i końcowej
• Obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej
• Poprawia urabialność mieszanki betonowej 
• Umożliwia podniesienie stopnia konsystencji mieszanki beto-

nowej lub redukcje stosunku w/c
• Poprawia zwilżalność ziaren cementu 
• Ułatwia produkcje betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego
• Pozwala na skrócenie okresu pielęgnacji betonu
• Poprawia szczelność i spoistość betonu
• Skraca czas oczekiwania na rozszalowanie
• Poprawia kohezje mieszanki betonowej
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance betonowej
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni
• Możliwość stosowania z innymi domieszkami Baufert

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

OPTICAL 25(HV)
DOMIESZKA PRZYSPIESZAJĄCA WIĄZANIE PN-EN 934-2:T6
Bezchlorkowa domieszka uplastyczniająco-upłynniająco-przyspieszająca do betonu towarowego  
i prefabrykatów

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. . Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem, zanieczyszczeniami. Podczas przechowywanie może dojść 
do sedymentacji (max. 0,5%), jednak nie ma to wpływu na działanie 
domieszki. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T12
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPD-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.
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Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,14 g/cm3

Barwa ciemnobrązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 5%

pH 6±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji 

Redukcja wody zarobowej  ≥ 5%

Początek wiązania
W temp. 20oC mieszanka badana 
≥ 30min. W temp. 5oC mieszanka 
badana ≤ 60% mieszanki kontrolnej

Zawartość powietrza ≤ 2%

Wytrzymałość na ściskanie
28 dni

≥ 100%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,3-2,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,5-1,5% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę OPTICAL 25(HV) należy dodawać wraz z wodą zarobową lub 
bezpośrednio do gotowej mieszanki. 
Po wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać o 
wystarczający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujednorod-
nienie mieszanki betonowej.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
RETCAL - kompleksowa, polimerowa domieszka łącząca w sobie 
cechy efektownego modyfikowanego plastyfikatora i skuteczne-
go akceleratora. Stosowanie domieszki powoduje zwiększenie 
konsystencji i/lub zmniejszenie ilości wody w mieszance beto-
nowej. Przyspiesza wiązanie i twardnienie betonu. Nie zawiera 
chlorków i innych związków chemicznych, powodujących korozję 
stali zbrojeniowej. RETCAL, przeznaczony jest w szczególności 
do produkcji elementów prefabrykowanych o wymaganej pod-
wyższonej wytrzymałości wczesnej także w warunkach obniżo-
nych temperatur otoczenia. Domieszka ułatwia produkcje betonu  
o gładkich powierzchniach, zapewnia dobrą urabialność betonu na 
czas jego wbudowania, zagęszczania i wykończenia powierzchni. 
Okres w którym mieszanka betonowa posiada zdolność do ła-
twego i dokładnego wypełniania form, przy jednoczesnym zacho-
waniu jednorodności jest krótki i ma na celu umożliwienie wcze-
śniejszego rozformowania betonu. W celu znacznego obniżenia 
współczynnika wodno-cementowego oraz dla uzyskania lepszych 
efektów działania RETCAL, zaleca się stosować w kombinacji  
z superplastyfikatorami z oferty Baufert. 

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu prefabrykowanego w klasach od plastycznej do cie-

kłej w warunkach obniżonych temperatur otoczenia
• betonu prefabrykowanego o podwyższonej wytrzymałości 

wczesnej
• betonu wibrowanego, wibroprasowanego 
• odlewanych elementów betonowych
• elementów małej architektury
W trakcie prowadzenie prac w warunkach obniżonych temperatur 
otoczenia, należy przestrzegać zasad i warunków odnośnie składu 
mieszanki. Beton po zaformowaniu powinien być zabezpieczony 
oraz właściwie pielęgnowany.

Właściwości:
• Posiada dobre właściwości uplastyczniające
• Upłynnia mieszankę betonowa
• Przyspiesza proces wiązania i twardnienia
• Wpływa na wzrost wytrzymałości wczesnej i końcowej
• Przyspiesza hydratacje cementu oraz pozwala uzyskać pod-

wyższone wytrzymałości wczesne
• Poprawia urabialność mieszanki betonowej 
• Umożliwia podniesienie stopnia konsystencji mieszanki beto-

nowej lub redukcje stosunku w/c
• Poprawia zwilżalność ziaren cementu oraz dodatków mine-

ralnych
• Pozwala na skrócenie okresu pielęgnacji betonu
• Poprawia szczelność i spoistość betonu
• Umożliwia efektywniejsze wykorzystanie form 
• Skraca czas oczekiwania na rozszalowanie
• Ułatwia wbudowanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
• Poprawia kohezje mieszanki betonowej
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance betonowej
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni
• Możliwość stosowania z innymi domieszkami Baufert

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

RETCAL
DOMIESZKA PRZYSPIESZAJĄCA WIĄZANIE|UPLASTYCZNIAJĄCA PN-EN 9342:T12
Bezchlorkowa domieszka uplastyczniająco-przyspieszjąca do prefabrykatów betonowych

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem, zanieczyszczeniami. Podczas przechowywanie może dojść 
do sedymentacji (max. 0,1%), jednak nie ma to wpływu na działanie 
domieszki. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T12
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPD-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.
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Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,13 g/cm3

Barwa jasnożółta do jasnobrązowej

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 5%

pH 8±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji

Redukcja wody zarobowej  ≥ 5%

Początek wiązania
W temp. 20oC: mieszanka badana 
≥ 30min. W temp. 5oC: mieszanka 
badana ≤ 60% mieszanki kontrolnej

Zawartość powietrza ≤ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie
28 dni

≥ 100%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,3-2,5% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 1,0-1,5% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę RETCAL należy dodawać wraz z wodą zarobową lub po 
wstępnym wymieszaniu suchych składników z wodą. Po wprowadzeniu 
domieszki, należy w każdym przypadku zadbać o wystarczający czas 
mieszania, który powinien zagwarantować ujednorodnienie mieszanki 
betonowej.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
ESTA-FROST 015 - bezchlorokowa domieszka do stosowania  
w produkcji betonu i zapraw wytwarzanych w warunkach obniżo-
nych temperatur. Ułatwia prowadzenie prac betoniarskich i umoż-
liwia betonowanie, przy niskich temperaturach otoczenia pod wa-
runkiem, zachowania wytycznych dotyczących składu i pielęgnacji  
w warunkach zimowych. Przyspiesza hydratację cementu, po-
zwala na uzyskanie wysokich wytrzymałości wczesnych, obniża 
temperaturę zamarzania zaczynu. Modyfikuje reakcje hydratacji 
cementu, dając jednocześnie efekt powierzchniowo-czynny w po-
staci uplastycznienia mieszanki lub redukcji wody zarobowej. ES-
TA-FROST 015, stosuje się przede wszystkim w celu zmniejszenia 
zapotrzebowania na wode przy zachowaniu stałej konsystencji. 
Powoduje to szybsze narastanie wytrzymałości wczesnych, co po-
zwala na skrócenie czasu pielęgnacji. Redukcja współczynnika w/c 
następuje poprzez zdyspergowanie zaczynu oraz dzięki zmniej-
szeniu tarcia miedzy ziarnami cementu. ESTA-FROST 015 jest sa-
modzielną domieszką umożliwiającą produkcję wielu klas betonów  
w warunkach jesienno- zimowych w przedziale konsystencji od 
gęstoplastycznej do półciekłej.
 
Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu towarowego i prefabrykowanego w warunkach obni-

żonych temperatur
• mieszanek betonowych o wymaganej podwyższonej wytrzy-

małości wczesnej
• zapraw, wylewek, jastrychu, szlichty
• betonu wibrowanego, wibroprasowanego
• betonu towarowego o wytrzymałości ≥ C20/25 w kombinacji 

z superplastyfikatorami z oferty BAUFERT 
W trakcie prowadzenie prac w warunkach obniżonych temperatur 
otoczenia, należy przestrzegać zasad i warunków odnośnie składu 
mieszanki. Beton po zaformowaniu powinien być zabezpieczony 
oraz właściwie pielęgnowany.

Właściwości:
• Posiada dobre właściwości uplastyczniające
• Upłynnia mieszankę betonową
• Obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej
• Przyspiesza proces wiązania cementu
• Obniża temperaturę zamarzania wody w betonie
• Przyspiesza hydratacje cementu
• Zwiększa ilości wydzielanego ciepła
• Przyspiesza narastanie początkowej wytrzymałości betonu
• Pozwala betonować w niskich temperaturach otoczenia, przy 

temperaturze mieszanki betonowej od +5°C
• Poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej 
• Pozwala na szybkie uzyskanie bezpiecznej wytrzymałości 

chroniącej świeży beton przed zniszczeniem
• Umożliwia podniesienia stopnia konsystencji mieszanki beto-

nowej lub redukcje stosunku w/c
• Ułatwia wbudowanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
• Poprawia zwilżalność ziaren cementu 
• Skraca czas oczekiwania na rozszalowanie 
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance betonowej
• Poprawia trwałość betonu i jakość powierzchni
• Możliwość stosowania z innymi domieszkami Baufert

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

ESTA-FROST 015
DOMIESZKA PRZYSPIESZAJĄCA WIĄZANIE|UPLASTYCZNIAJĄCA PN-EN 934-2:T12
Bezchlorkowa domieszka uplastyczniająca do betonu i zapraw wytwarzanych w warunkach zimowych

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem, zanieczyszczeniami. Podczas przechowywanie może dojść 
do sedymentacji (max. 0,5%), jednak nie ma to wpływu na działanie 
domieszki. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T12
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.
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Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,20 g/cm3

Barwa ciemnobrązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 2%

pH 6±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji 

Redukcja wody zarobowej  ≥ 5%

Początek wiązania
W temp. 20oC mieszanka badana 
≥ 30min. W temp. 5oC mieszanka 
badana ≤ 60% mieszanki kontrolnej

Zawartość powietrza ≤ 2%

Wytrzymałość na ściskanie
28 dni

≥ 100%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,3-2,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,5-1,5% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę ESTA-FROST 015 należy dodawać bezpośrednio do gotowej 
mieszanki lub wraz z ostatnią częścią  wody zarobowej. Po wprowadze-
niu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać o wystarczający czas 
mieszania, który powinien zagwarantować ujednorodnienie mieszanki 
betonowej.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
ESTA-FROST 020 - wielofunkcyjna i bezchlorkowa domieszka 
uplastyczniająco-upłynniająca, przeznaczona do mieszanek be-
tonowych wytwarzanych w warunkach zimowych. Ułatwia pro-
wadzenie prac betoniarskich przy niskich temperaturach, dzięki 
obniżeniu temperatury zamarzania wody zarobowej, przyspiesze-
niu wiązania oraz redukcji wody zarobowej. Stosowanie ESTA-
-FROST 020, prowadzi do wzrostu szybkości wydzielania ciepła 
przez beton, a w rezultacie do osiągniecia warunkowej odporności 
na wpływ mrozu. Obniża napięcie powierzchniowe wody zarobo-
wej, poprawia zwilżalność spoiwa. Rozprasza ziarna cementu, 
co w połączeniu z wytworzeniem warstwy ,,smarnej’’ zmniejsza 
wodożądność betonu, a tym samym pozwala zmniejszyć współ-
czynnik w/c. Przyspiesza to dodatkowo utwardzanie mieszanki 
betonowej oraz poprawia efektywność hydratacji, co znacząco 
polepsza trwałość stwardniałego betonu. Mieszanki betonowe  
z domieszką ESTA-FROST 020 charakteryzują się jednorodnością i 
spójnością. Dają się łatwo wbudowywać i zagęszczać. Produkt ten, 
polecany jest w szczególności do produkcji betonów towarowych 
wytwarzanych w zimie, przy nie sprzyjających warunkach atmos-
ferycznych.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• mieszanek betonowych wytwarzanych w warunkach zimo-

wych 
• mieszanek betonowych o wysokiej wytrzymałości wczesnej
• betonu towarowego stosowanego m.in. do budowy ław, płyt, 

stropów, ścian, słupów
• betonu wytwarzanego na miejscu budowy
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu
W trakcie prowadzenie prac w warunkach obniżonych temperatur 
otoczenia, należy przestrzegać zasad i warunków odnośnie składu 
mieszanki. Beton po zaformowaniu powinien być zabezpieczony 
oraz właściwie pielęgnowany.

Właściwości:
Posiada bardzo dobre właściwości uplastyczniające
• Dobrze upłynnia mieszankę betonową, co znacząco ułatwia 

proces pompowania betonu oraz jego zagęszczanie 
• Obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej
• Przyspiesza proces wiązania i twardnienia 
• Obniża temperaturę zamarzania wody w betonie
• Przyspiesza hydratacje cementu
• Zwiększa ilości wydzielanego ciepła
• Przyspiesza narastanie początkowej wytrzymałości betonu
• Pozwala betonować w niskich temperaturach otoczenia, przy 

temperaturze mieszanki betonowej od +5°C
• Poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej 
• Pozwala na szybkie uzyskanie bezpiecznej wytrzymałości 

chroniącej świeży beton przed zniszczeniem
• Umożliwia podniesienia stopnia konsystencji mieszanki beto-

nowej i/lub redukcje stosunku w/c
• Poprawia zwilżalność ziaren cementu oraz dodatków mineral-

nych
• Ułatwia produkcje betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego
• Poprawia szczelność betonu, obniża nasiąkliwość
• Umożliwia optymalizacje kosztów betonowania
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Poprawia trwałość betonu i jakość powierzchni
• Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance betonowej

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

ESTA-FROST 020
DOMIESZKA PRZYSPIESZAJĄCA WIĄZANIE|UPLASTYCZNIAJĄCA PN-EN 934-2:T12
Bezchlorkowa domieszka uplastyczniająco-upłynniająca do betonu wytwarzanego w warunkach zimowych

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem, zanieczyszczeniami. Podczas przechowywanie może dojść 
do sedymentacji (max. 0,5%), jednak nie ma to wpływu na działanie 
domieszki. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T12
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPD-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pra-
cy. W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicz-
nym producenta.
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Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,23 g/cm3

Barwa ciemnobrązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 3%

pH 7±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji 

Redukcja wody zarobowej  ≥ 5%

Początek wiązania
W temp. 20oC mieszanka badana 
≥ 30min. W temp. 5oC mieszanka 
badana ≤ 60% mieszanki kontrolnej

Zawartość powietrza ≤ 2%

Wytrzymałość na ściskanie
28 dni

≥ 100%

Dozowanie:
Zakres dozowania 0,3-2,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,8-1,5% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę ESTA-FROST 020 należy dodawać wraz z wodą zarobową  
lub do gotowej mieszanki pod koniec procesu mieszania. Po wprowa-
dzeniu domieszki, należy zadbać o wystarczający czas mieszania, który 
powinien zagwarantować homogenizacje mieszanki betonowej.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
ESTA-FROST 020S - jest wysoce wydajną, bezchlorkową, do-
mieszką przeznaczoną do mieszanek betonowych wytwarzanych  
w warunkach zimowych. Ułatwia prowadzenie prac betoniarskich 
przy niskich temperaturach, dzięki obniżeniu temperatury zamarza-
nia wody zarobowej oraz poprzez przyspieszenie procesów wiązania  
i twardnienia. Umożliwia także, znaczną redukcję wody zarobowej, co 
dodatkowo przyspiesza proces utwardzania betonu. ESTA-FROST 
020S przyspiesza hydratacje cementu, pozwala przed pierwszym 
zamarznięciem, osiągnąć wytrzymałość 8 MPa, co gwarantuje pełną 
wytrzymałość na bezpośrednie działanie czynników zewnętrznych 
(opady deszczu, śnieg, ujemna temperatura). Znaczna redukcja w/c, 
możliwa jest dzięki efektywnemu wykorzystaniu wody zarobowej 
oraz poprzez zmniejszenie tarcia wewnętrznego. Po dodaniu ESTA-
-FROST 020S do zarobu, uzyskujemy dobrze urabialną mieszankę 
betonową, dająca się łatwo pompować, wbudowywać i zagęsz-
czać. Pozwala to, skrócić czas betonowania, a tym samym zmniej-
szyć ilość utraconego ciepła podczas układania betonu. Domieszka 
ta, przeznaczona jest w szczególności do betonów wytwarzanych  
w okresach ujemnych temperatur. Stosowanie ESTA-FROST 020S, 
pozwala na optymalne dostosowanie właściwości mieszanki beto-
nowej do warunków otoczenia w trakcie wykonywania prac budow-
lanych. 

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• w szczególność mieszanek betonowych wytwarzanych w wa-

runkach zimowych 
• mieszanek betonowych o wysokiej wytrzymałości wczesnej
• betonu wymagającego szybkiego rozformowania
• elementów prefabrykowanych
W trakcie prowadzenie prac w okresach ujemnych temperatur oto-
czenia, należy przestrzegać zasad i warunków odnośnie składu 
mieszanki. Beton po zaformowaniu powinien być zabezpieczony 
oraz właściwie pielęgnowany.

Właściwości:
• Bardzo dobrze upłynnia mieszankę betonową, przy zachowa-

niu niskiego współczynnika w/c, co znacząco ułatwia proces 
pompowania betonu oraz jego zagęszczanie

• Umożliwia znaczne ograniczenie ilości wody zarobowej przy 
zachowaniu stałej konsystencji

• Przyspiesza proces wiązania i twardnienia 
• Obniża temperaturę zamarzania wody w betonie
• Zwiększa ilości wydzielanego ciepła
• Przyspiesza narastanie początkowej wytrzymałości betonu
• Pozwala betonować w niskich temperaturach otoczenia, przy 

temperaturze mieszanki betonowej od +5°C
• Poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej przy 

zmniejszonym w/c, przez co uzyskuje się wyraźnie lepsze pa-
rametry technologiczne betonu

• Pozwala na szybkie uzyskanie bezpiecznej wytrzymałości 
chroniącej świeży beton przed zniszczeniem

• Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tar-
cia miedzy składnikami betonu

• Ułatwia produkcje betonu o wysokiej wodoszczelności i mro-
zoodporności

• Umożliwia optymalizacje kosztów betonowania

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

ESTA-FROST 020S
DOMIESZKA PRZYSPIESZAJĄCA WIĄZANIE|UPLASTYCZNIAJĄCA PN-EN 934-2:T12
Bezchlorkowy superplastyfikator do betonu towarowego i prefabrykatów wytwarzanych  
w warunkach zimowych

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem, zanieczyszczeniami. Po dłuższym składowaniu produkt nale-
ży przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T12
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.
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Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,25 g/cm3

Barwa brązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 5%

pH 8±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji 

Redukcja wody zarobowej  ≥ 5%

Początek wiązania
W temp. 20oC mieszanka badana 
≥ 30min. W temp. 5oC mieszanka 
badana ≤ 60% mieszanki kontrolnej

Zawartość powietrza ≤ 2%

Wytrzymałość na ściskanie
28 dni

≥ 100%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,3-2,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,6-1,5% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę ESTA-FROST 020S należy dodawać wraz z wodą zarobową 
lub do gotowej mieszanki pod koniec procesu mieszania. Po wprowa-
dzeniu domieszki, należy zadbać o wystarczający czas mieszania, który 
powinien zagwarantować homogenizacje mieszanki betonowej.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
ESTA-FROST 025 - efektywna, bezchlorkowa domieszka na bazie 
polimerów, przeznaczona do betonów towarowych i prefabryko-
wanych wytwarzanych w warunkach obniżonych temperatur oto-
czenia. Umożliwia betonowanie w warunkach zimowych, poprzez 
przyspieszenie wiązania i utwardzania betonu oraz znaczną reduk-
cję wody zarobowej. Pozwala uniknąć ryzyka zamarznięcia wody 
w mieszance, przyspiesza uzyskanie przez młody beton, minimal-
nej wytrzymałości na ściskanie zapewniającej pełną odporności na 
wpływ mrozu i niekorzystnych warunków atmosferycznych. Stoso-
wanie ESTA-FROST 025 zapewnia efektywną despergacje i sepa-
racje cementu, ogranicza tarcie wewnętrzne, jednocześnie ziarna 
spoiwa są dobrze zwilżone co przyspiesza hydratację cementu. 
Umożliwia to, zwiększenie wczesnych wytrzymałości w zakresie 
8÷24 h. Działanie domieszki, może być wykorzystane w celu reduk-
cji wody zarobowej, poprawienia urabialności, jaki i dla zmniejszenia 
zarówno ilości wody jak i cementu tak, aby nie uległ zmianie współ-
czynnik w/c, urabialność i wytrzymalosc betonu. ESTA-FROST 025 
pozwala produkować m.in. stabilne i spójne mieszanki betonowe  
o niskiej lepkości i wysokiej konsystencji, charakteryzujące się szyb-
kim przyrostem wytrzymałości w warunkach jesienno-zimowych.
 
Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• w szczególność mieszanek betonowych wytwarzanych w wa-

runkach zimowych 
• mieszanek betonowych o wysokiej wytrzymałości wczesnej
• betonu wymagającego szybkiego rozformowania
• elementów prefabrykowanych
W trakcie prowadzenie prac w okresach ujemnych temperatur oto-
czenia, należy przestrzegać zasad i warunków odnośnie składu 
mieszanki. Beton po zaformowaniu powinien być zabezpieczony 
oraz właściwie pielęgnowany.

Właściwości:
• Skutecznie upłynnia mieszankę betonową, co znacząco uła-

twia proces pompowania betonu oraz jego zagęszczanie
• Umożliwia znaczne ograniczenie ilości wody zarobowej przy 

zachowaniu stałej konsystencji
• Przyspiesza proces wiązania i twardnienia 
• Obniża temperaturę zamarzania wody w betonie
• Przyspiesza hydratacje cementu
• Zwiększa ilości wydzielanego ciepła
• Umożliwia produkcje betonu o wysokich klasach konsystencji
• Przyspiesza narastanie początkowej wytrzymałości betonu
• Pozwala betonować w niskich temperaturach otoczenia, przy 

temperaturze mieszanki betonowej od +5°C
• Poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej przy 

zmniejszonym w/c, przez co uzyskuje się wyraźnie lepsze pa-
rametry technologiczne betonu

• Intensywnie dysperguje zaczyn cementowy, zmniejszając tar-
cia miedzy składnikami betonu 

• Ułatwia zwilżanie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Poprawia trwałość betonu i jakość powierzchni

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

ESTA-FROST 025
DOMIESZKA PRZYSPIESZAJĄCA WIĄZANIE|UPLASTYCZNIAJĄCA PN-EN 934-2:T12
Bezchlorkowy polimerowy superplastyfikator do betonu wytwarzanego w warunkach zimowych

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem, zanieczyszczeniami. Po dłuższym składowaniu produkt nale-
ży przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T12
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.
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Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,18 g/cm3

Barwa jasnożółta do słomkowej

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 2%

pH 5±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji 

Redukcja wody zarobowej  ≥ 5%

Początek wiązania
W temp. 20oC mieszanka badana 
≥ 30min. W temp. 5oC mieszanka 
badana ≤ 60% mieszanki kontrolnej

Zawartość powietrza ≤ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie
28 dni

≥ 100%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,2-2,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,5-1,2% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę ESTA-FROST 025 należy dodawać wraz z wodą zarobową 
lub do gotowej mieszanki pod koniec procesu mieszania. Po wprowa-
dzeniu domieszki, należy zadbać o wystarczający czas mieszania, który 
powinien zagwarantować homogenizacje mieszanki betonowej.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.



Domieszki napowietrzające
LUFT PLAST (LP)

LUFTECO (LP)

Domieszka opóźniająca wiązanie 
ESTATEC 010

Domieszki opóźniające wiązanie / uplastyczniające 
ESTATEC 020(VZ)

ESTATEC 030(VZ)

Domieszki do zapraw
ESTATEC 045

Domieszki uszczelniające
OPTICAL VERS

Domieszki pomocnicze
LUFTFORMER DF
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Opis produktu:
LUFTPLAST (LP) - efektywna domieszka napowietrzająca, ob-
niżająca napięcie powierzchniowe wody zarobowej. Powoduje 
powstanie w mieszance betonowej, dużej liczby równomiernie 
rozłożonych stabilnych, kulistych mikroporów, tworzących prze-
strzeń dla zamarzającej wody. Wywołuje w mieszance betonowej 
efekt uplastycznienia, poprzez zmniejszenie tarcia wewnętrznego 
miedzy ziarnami cementu lub umożliwia redukcję ilości wody zaro-
bowej przy zachowaniu stałej konsystencji. Wpływa to na poprawę 
urabialności mieszanki, a także zmniejsza tendencję do segregacji 
i wydzielenia się wody, ze świeżo wbudowanego betonu. Stoso-
wanie LUFTPLAST (LP) pozwala uzyskać jednolitą mieszankę 
betonową, a później beton o zmodyfikowanej strukturze, chrakte-
ryzujący się podwyższoną mrozoodpornością, wodoszczelnością 
oraz izolacyjnością. Domieszka ta, polecana jest również do mie-
szanek betonowych z niską dawką cementu i małą zawartością 
drobnych frakcji w kruszywie, gdzie powoduje wzrost objętości 
zaczynu co poprawia m.in. pompowalność oraz urabialność.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu o wymaganej wysokiej odporności na zamrażanie/ 

rozmrażanie
• betonu o podwyższonej odporności na działanie mrozu  

w obecności środków odladzających
• betonu nawierzchniowego
• betonu hydrotechnicznego
• betonu prefabrykowanego
• zapraw cementowych i murarskich
• mieszanek betonowych o niskim PP
• mieszanek betonowych z małą objętością zaczynu cemen-

towego
W celu uzyskania betonu o wymaganej wysokiej odporności na 
agresję mrozową, w klasach ekspozycji XF2-XF4, z zachowaniem 
niskiego w/c, niskiej nasiąkliwości, wysokiej konsystencji zaleca 
się stosowanie LUFTPLAST (LP), w połączeniu z domieszkami 
uplastyczniającymi i/lub upłynniającymi z oferty BAUFERT.

Właściwości:
• Pozwala na efektywne i stabilne napowietrzenie mieszanki 

betonowej
• Poprawia mrozoodporność betonu oraz odporność na sole  

i środki odladzajcie
• Uplastycznia mieszankę betonową przy stałym w/c lub deli-

katnie zmniejsza ilość wody zarobowej
• Zapewnia miejsce do ekspansji zamarzającej wody w betonie
• Poprawia urabialność , pompowalność oraz ułatwia za-

gęszczenie betonu 
• Zmniejsza napięcie powierzchniowe wody zarobowej
• Wydłuża czas urabialności mieszanki betonowej
• Zapewnia równomierne rozmieszczenie i odpowiednią wiel-

kość pęcherzyków powietrza w betonie 
• Zwiększa stabilność i spójność mieszanki betonowej 
• Poprawia wodoszczelność betonu i zmniejsza jego nasiąkli-

wość
• Obniża podciąg kapilarny
• Zapewnia dobrze urabialną mieszanek betonowych z małą 
• zawartością frakcji drobnych
• Ogranicza wydzielenie się wody ze świeżo wbudowanego 

betonu
• Nie zawiera chlorków

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

LUFTPLAST (LP)
DOMIESZKA NAPOWIETRZAJĄCE PN-EN 934-2:T5
Uniwersalna domieszka napowietrzająca do betonu i zapraw

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem i zanieczyszczeniami.
Po dłuższym przechowywaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T5
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPD-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,05 g/cm3

Barwa brązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 1%

pH 6±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji

Charakterystyka rozkładu porów ≤ 0,200mm

Zawartość powietrza ≥ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

28 dni

≥ 75%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,1-1,0% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,1-0,5% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę LUFTPLAST (LP) należy dodawać na zwilżony cement, przed 
dozowaniem innych domieszek do betonu. 
Po wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać o 
wystarczający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujednorod-
nienie mieszanki betonowej.
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Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
LUFTECO (LP) - skoncentrowany napowietrzacz, charakteryzują-
cy się wysokoefektywnym działaniem, już przy niewielkim dozowa-
niu. Umożliwia łatwe wprowadzenie mikroporów powietrza do mas 
betonowych, również tych o wysokiej zawartości drobnych frakcji. 
Po dodaniu do zarobu domieszka obniża napięcie powierzchnio-
we wody zarobowej i wprowadza do mieszanki betonowej małe i 
stabilne pęcherzyki powietrza, regularnie rozmieszczone w całej 
objętości betonu. Mikropory w mieszance betonowej, działają jak 
łożyska kulkowe, zmniejszając tarcie wewnętrze miedzy ziarnami 
cementu. Skutkuje to poprawą plastyczności i urabialności mie-
szanki, a także zmniejszeniem tendencji do segregacji i bleedingu. 
Mikropory w stwardniałym betonie przerywają ciągłość kapilar oraz 
umożliwiają rozszerzenie się zamarzniętej wody bez powstawania 
naprężeń, co wyraźnie podnosi odporność na cykliczne działanie 
mrozu, także w obecności środków odladzających. LUFTECO (LP) 
polecany jest w szczególności do betonów nawierzchniowych i dro-
gowo-mostowych produkowanych z użyciem superplastyfikatorów, 
gdzie pozwala uzyskać spójną, plastyczną, stabilnie napowietrzoną 
mieszankę betonową. Domieszka znajduje zastosowanie, również 
w mieszankach betonowych o niskiej zawartości cementu, gdzie 
poprawia urabialność i pompowalność oraz ułatwia zagęszczenie 
betonu. 

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu na potrzeby inżynierii komunikacyjnej w klasach ekspo-

zycji XF2 DO XF4
• betonu specjalnego
• betonu nawierzchniowego
• betonu drogowo-mostowego
• betonu hydrotechnicznego
• prefabrykowanych elementów żelbetowych
W celu uzyskania betonu o wymaganej wysokiej odporności na 
agresję mrozową, w klasach ekspozycji XF2-XF4, z zachowaniem 
niskiego w/c, niskiej nasiąkliwości, wysokiej konsystencji zaleca się 
stosowanie LUFTECO (LP), w połączeniu z domieszkami uplastycz-
niającymi i/lub upłynniającymi z oferty BAUFERT.

Właściwości:
• Pozwala na efektywne i stabilne napowietrzenie mieszanki be-

tonowej pęcherzykami powietrza o średnicy do 0,300mm
• Zdecydowanie poprawia odporność betonu na cykliczne zam-

rażanie i odmrażanie
• Uplastycznia mieszankę betonową przy stałym w/c lub zmniej-

sza ilość wody zarobowej
• Zapewnia miejsce do ekspansji zamarzającej w betonie wody
• Znacząco poprawia odporność betonu na sole i środki odla-

dzajcie
• Poprawia urabialność mieszanki betonowej
• Zapewnia równomierne rozmieszczenie i odpowiednią wiel-

kość pęcherzyków powietrza w betonie 
• Gwarantuje stabilność i spójność mieszanki betonowej 
• Zwiększa wodoszczelność betonu i zmniejsza nasiąkliwość
• Obniża podciąg kapilarny
• Ogranicza wydzielenie się wody ze świeżo wbudowanego be-

tonu
• Ogranicza tendencje do powstawania zarysowań
• Redukuje absorpcję kapilarną
• Nie zawiera chlorków

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

LUFTECO (LP)
DOMIESZKA NAPOWIETRZAJĄCE PN-EN 934-2:T5
Skoncentrowana domieszka napowietrzająca do betonu towarowego i prefabrykatów

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem, zanieczyszczeniami.
Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T5
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pra-
cy. W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicz-
nym producenta.
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Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,01 g/cm3

Barwa fioletowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 1%

pH 7±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji

Charakterystyka rozkładu porów ≤ 0,200mm

Zawartość powietrza ≥ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie (tab. 
3.1)

28 dni

≥ 75%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,1-0,8% w stosunku do cementu

Zalecane dozowanie 0,1-0,5% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych  
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę LUFTECO (LP) należy dodawać na zwilżony cement, przed 
dozowaniem innych domieszek do betonu. Po wprowadzeniu domieszki, 
należy w każdym przypadku zadbać o wystarczający czas mieszania, któ-
ry powinien zagwarantować ujednorodnienie mieszanki betonowej.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.



DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

LUFTECO (LP)
DOMIESZKA NAPOWIETRZAJĄCE PN-EN 934-2:T5
Skoncentrowana domieszka napowietrzająca do betonu towarowego i prefabrykatów
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Opis produktu:
ESTATEC 010 - domieszka o działaniu opóźniającym rozpoczęcie 
procesu hydratacji cementu, pozwalająca regulować czas wiązania 
mieszanki betonowej. Spowolnienie procesu wiązania następuje, 
dzięki ograniczeniu rozpuszczania szybko reagujących składników 
cementu. ESTATEC 010 polepsza urabialność oraz nieznacznie 
zmniejsza ilość wody zarobowej. Dzięki modyfikacji reakcji hydra-
tacji, czas urabialności jest znacznie wydłuzony oraz zostaje ogra-
niczona ilość wytwarzanego ciepła. Spowolnienie procesów hy-
dratacji, pozwala uniknąć spękań, zarysowań oraz zbyt wysokich 
temperatur wiązania szczególnie w ciepłych porach roku. Czas 
opóźnienia wiązania zależy w szczególności od rodzaju cementu, 
składu i konsystencji oraz temperatury otoczenia.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności 
• betonu masywnego
• betonu o wydłużonym czasie wiązania
• betonu transportowanego na znaczne odległości
• betonu w warunkach podwyższonych temperaturach otocze-

nia
• betonu mostowego
• elementów konstrukcyjnych w budownictwie przemysłowym
W celu uzyskania betonu o określonych cechach technologicznych 
(wysokiej trwałości i konsystencji, niskiej nasiąkliwości) z zachowa-
niem niskiego w/c, zaleca się stosować ESTATEC 010 w połącze-
niu z domieszkami upłynniającymi i/lub napowietrzającymi, uszczel-
niającymi z oferty BAUFERT.

Właściwości:
• Opóźnia początek wiązania
• Celowo wydłuża czas urabialności, co pozwala miedzy innymi 

na efektywne wykończenie powierzchni
• Nieznacznie zmniejsza ilość wody zarobowej
• Wpływa na wzrost końcowej wytrzymałości
• Spowalnia proces hydratacji cementu
• Pozwala na transport mieszanki na znaczne odległości
• Eliminuje negatywne zjawiska podczas przerw w układaniu ko-

lejnych warstw betonu
• Zmniejsza ilość ciepła wydzielanego przez cement podczas 

wiązania
• Zapobiega powstawaniu spękań i rys skurczowych
• Umożliwia obniżenie kosztów betonowania
• Nie powoduje korozji zbrojenia 
• Nie zmienia koloru betonu 
• Nie wytwarza wykwitów
• Ekonomiczne dozowanie
• Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance betonowej
• Możliwość stosowania z innymi domieszkami BAUFERT

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

ESTATEC 010
DOMIESZKA OPÓŹNIAJĄCA WIĄZANIE PN-EN 934-2:T8
Uniwersalna domieszka opóźniająca wiązanie cementu

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem, zanieczyszczeniami. Po dłuższym składowaniu produkt na-
leży przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T8
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowla-
nej, odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem tech-
nicznym producenta.
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Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,10 g/cm3

Barwa jasnozielona

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 1%

pH 7±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji 

Czas wiązania 

Początek: mieszanka badana ≥ 
mieszanka kontrolna +90min

Koniec: mieszanka badana ≤ mie-
szanka kontrolna +360min

Zawartość powietrza ≤ 2%

Wytrzymałość na ściskanie

7 dni 28 dni

Beton badany 
≥ 80% betonu 
kontrolnego

Beton badany 
≥ 90% betonu 
kontrolnego

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,3-2% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
pożądanego czasu opóźnienia, rodzaju cementu, składu, konsystencji, 
temperatury i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę ESTATEC 010 należy dodawać wraz z wodą zarobową. Po 
wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać o wystar-
czający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujednorodnienie 
mieszanki betonowej.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
ESTATEC 020(VZ) - skoncentrowana domieszka opóźniająca 
wiązanie o bardzo dobrych właściwościach uplastyczniających. 
Polecana do betonów towarowych o wydłużonym czasie utrzymy-
wania konsystencji i opóźnionym wiązaniu. Po dodaniu do zarobu, 
plastyfikator poprawia zwilżalność ziaren cementu oraz dodatków 
mineralnych typu II. Redukuje siły tarcia między spoiwem, a po-
zostałymi składnikami mieszanki betonowej, poprawiając w ten 
sposób urabialność mieszanki betonowej. Domieszka umożliwia 
więc, przy zachowaniu stałego w/c zwiększenie ciekłości betonu, 
a przy stałej konsystencji, obniżenie ilości wody zarobowej. Pro-
dukcja betonu z ESTATEC 020(VZ) jest szybsza, zaczyn cemento-
wy miesza się łatwiej, a gotowa masa betonowa wykazuje wyższą 
zdolność przetwarzania i zagęszczania. Produkt może być użyty 
jako samodzielny plastyfikotor lub jako domieszka pomocnicza w 
połączeniu z superplastyfikatorami BAUFERT do projektowych 
betonów wyższych klas o wydłużonym czasie utrzymania kon-
systencji i opóźnionym wiązaniu. Czas opóźnienia wiązania zale-
ży w m.in. od rodzaju cementu, składu i konsystencji betonu oraz 
temperatury otoczenia. 

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu towarowego w konsystencji od plastycznej do ciekłej 

i wytrzymałości ≤ C25/30
• betonu masywnego, posadzkowego
• betonu konstrukcyjnego podczas betonowań ciągłych
• betonu transportowanego na znaczne odległości
• betonu wytwarzanego w warunkach podwyższonych tempe-

ratur
• betonu towarowego w konsystencji od plastycznej do ciekłej 

i wytrzymałości > C25/30 w kombinacji z superplastyfikatora-
mi z oferty BAUFERT

Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, dopuszcza się sto-
sowanie ESTATEC 020(VZ), w połączeniu z innymi domieszkami  
z oferty Baufert, a szczegółowych informacji na ten temat udzielają 
nasi doradcy techniczni.

Właściwości:
• Posiada bardzo dobre właściwości uplastyczniające
• Opóźnia wiązanie cementu
• Obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej
• Poprawia i celowo przedłuża urabialność świeżej mieszanki 

betonowej przy zmniejszonym w/c co pozwala miedz innymi 
na efektywne wykończenie powierzchni

• Ułatwia proces pompowania betonu, wbudowanie i zagęsz-
czanie mieszanki betonowej

• Umożliwia podniesienia stopnia konsystencji mieszanki beto-
nowej i/lub redukcje stosunku w/c

• Poprawia zwilżalność ziaren cementu
• Pozwala na transport mieszanki na znaczne odległości
• Eliminuje negatywne zjawiska podczas przerw w układaniu 

kolejnych warstw betonu
• Wpływa na rozkład wydzielania się ciepła w betonie
• Zapobiega powstawaniu spękań i rys skurczowych
• Ogranicza segregacje i wydzielenie się wody ze świeżo wbu-

dowanego betonu
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance betonowej
• Możliwość stosowania z innymi domieszkami BAUFERT

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

ESTATEC 020(VZ)
DOMIESZKA OPÓŹNIAJĄCA WIĄZANIE | UPLASTYCZNIAJĄCA PN-EN 934-2:T10
Skoncentrowany plastyfikator do betonu o wydłużonym czasie utrzymywania konsystencji  
i opóźnionym wiązaniu

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. Podczas przechowywanie może dojść 
do sedymentacji (max. 0,7%), jednak nie ma to wpływu na działanie 
domieszki. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T10
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.
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Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,17 g/cm3

Barwa ciemnobrązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 1%

pH 6±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji 

Redukcja wody zarobowej  ≥ 5%

Czas wiązania 

Początek: mieszanka badana ≥ 
mieszanka kontrolna +90min

Koniec: mieszanka badana ≤ mie-
szanka kontrolna +360min

Zawartość powietrza ≤ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie
28 dni

≥ 100%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,2-2,0% w stosunku do cementu

Zakres dozowania 0,4-1,0% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę ESTATEC 020 należy dodawać bezpośrednio do gotowej 
mieszanki lub z ostatnią częścią wody zarobowej. Po wprowadzeniu 
domieszki, należy w każdym przypadku zadbać o wystarczający czas 
mieszania, który powinien zagwarantować ujednorodnienie mieszanki 
betonowej.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.



DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

ESTATEC 020(VZ)
DOMIESZKA OPÓŹNIAJĄCA WIĄZANIE | UPLASTYCZNIAJĄCA PN-EN 934-2:T10
Skoncentrowany plastyfikator do betonu o wydłużonym czasie utrzymywania konsystencji  
i opóźnionym wiązaniu
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Opis produktu:
ESTATEC 030(VZ) - uniwersalny plastyfikator opóźniający pro-
ces wiązania cementu, polecany do produkcji betonu i zapraw  
w warunkach podwyższonych temperatur. Po dodaniu do zarobu, 
domieszka zapewnia intensywne zwilżenie spoiwa oraz poprawia 
despergację ziaren cementu, podnosząc w ten sposób płynność  
i urabialność betonu. Stosowanie ESTATEC 030(VZ), pozwa-
la uzyskać jednolitą i spójną mieszankę betonową o wydłużonej 
urabialności i opóźnionym czasie wiązania. Domieszkę najczęściej 
dodaje się w celu, poprawy urabialności mieszanki betonowej, 
bez zmiany założonej wytrzymałości. Produkt umożliwia produk-
cję wielu klas betonów w przedziale konsystencji od wilgotnej do 
ciekłej. ESTATEC 030(VZ) jest samodzielną domieszką uplastycz-
niającą, jednakże do betonów wyższych klas o niskim stosunku 
w/c, powinien być stosowany jako domieszka pomocnicza w kom-
binacji z superplastyfikatorami z oferty BAUFERT. Czas opóźnienia 
wiązania zależy w m.in. od rodzaju cementu, składu i konsystencji 
betonu oraz temperatury otoczenia. 
Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu towarowego o wytrzymałości ≤ C20/25
• betonu masywnego
• betonu transportowanego na znaczne odległości
• betonu wytwarzanego w warunkach podwyższonych tempe-

ratur 
• betonu posadzkowego, konstrukcyjnego
• zapraw budowalnych
• wylewek, jastrychu, szlichty
• betonu towarowego w konsystencji od plastycznej do ciekłej 
• i wytrzymałości > C20/25 w kombinacji z superplastyfikatora-

mi z oferty BAUFERT
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, dopuszcza się sto-
sowanie ESTATEC 030(VZ), w połączeniu z innymi domieszkami  
z oferty Baufert, a szczegółowych informacji na ten temat udzielają 
nasi doradcy techniczni.

Właściwości:
• Posiada dobre właściwości uplastyczniające
• Opóźnia początek wiązania
• Obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej
• Wpływa na wzrost końcowej wytrzymałości
• Poprawia i celowo przedłuża urabialność świeżej mieszanki 

betonowej 
• Ułatwia proces pompowania betonu, wbudowanie i zagęsz-

czanie mieszanki betonowej
• Umożliwia podniesienia stopnia konsystencji mieszanki beto-

nowej lub redukcje stosunku w/c
• Pozwala na transport mieszanki na znaczne odległości
• Eliminuje negatywne zjawiska podczas przerw w układaniu 

kolejnych warstw betonu
• Wpływa na rozkład wydzielania się ciepła w betonie
• Zapobiega powstawaniu spękań i rys skurczowych
• Ogranicza wydzielenie się wody ze świeżo wbudowanego 

betonu
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni
• Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance betonowej
• Możliwość stosowania z innymi domieszkami BAUFERT

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

ESTATEC 030(VZ)
DOMIESZKA OPÓŹNIAJĄCA WIĄZANIE | UPLASTYCZNIAJĄCA PN-EN 934-2:T10
Uniwersalny plastyfikator opóźniający wiązanie betonu i zapraw

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem, zanieczyszczeniami. Podczas przechowywanie może dojść 
do sedymentacji (max. 0,7%), jednak nie ma to wpływu na działanie 
domieszki. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T10
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.
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Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,16 g/cm3

Barwa ciemnobrązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 1%

pH 5±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji 

Redukcja wody zarobowej  ≥ 5%

Czas wiązania 

Początek: mieszanka badana ≥ mie-
szanka kontrolna +90min

Koniec: mieszanka badana ≤ mieszan-
ka kontrolna +360min

Zawartość powietrza ≤ 2,0%

Wytrzymałość na ściskanie
28 dni

≥ 100%

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,2-2,0% w stosunku do cementu

Zakres dozowania 0,4-1,2% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę ESTATEC 030 (VZ) należy dodawać bezpośrednio do goto-
wej mieszanki lub z ostatnią częścią wody zarobowej. Po wprowadzeniu 
domieszki, należy w każdym przypadku zadbać o wystarczający czas 
mieszania, który powinien zagwarantować ujednorodnienie mieszanki 
betonowej.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
ESTATEC 045 - domieszka do zapraw budowlanych, posiada-
jąca w swoim składzie plastyfikator, opóźniacz, napowietrzacz  
i stabilizator. ESTATEC 045 uplastycznia i napowietrza zaprawę, 
co zapewnia doskonałą urabialność dzięki czemu nadaje się do 
nakładania kielnią i może być stosowana do tynków wewnętrz-
nych i zewnętrznych, jak i do murowania. Po dodaniu do zaro-
bu, domieszka obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej  
i wprowadza do mieszanki betonowej małe i stabilne pęcherzyki 
powietrza, regularnie rozmieszczone w całej objętości mieszanki. 
Dzięki napowietrzeniu zaprawy wyraźnie wzrasta jej urabialność 
a plastyfikator i opóźniacz znacząco wydłużają czas gotowości 
do wbudowania. W ten sposób powstaje plastyczna i przylepna 
mieszanka o ograniczonej tendencji do segregacji i oddzielania się 
wody od zaprawy. Produkcja zapraw z domieszką ESTATEC 045 
jest szybsza i łatwiejsza, a stwardniała zaprawa charakteryzuje się 
m.in. zwiększoną izolacyjnością i mrozoodpornością. ESTATEC 
045 umożliwia wyprodukowanie z cementu i innych materiałów 
wiążących (wapno, popiół lotny), piasku oraz wody zaprawy bu-
dowlanej o wydłużonym do 48 godzin czasie wykorzystania. Czas 
opóźnienia wiązania zależy w m.in. od rodzaju cementu, składu  
i konsystencji zaprawy oraz temperatury otoczenia.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• zapraw murarskich
• zapraw tynkarskich
• zapraw lekkich
• zapraw o podwyższonej izolacyjności
Gotową zaprawę na budowie należy chronić przed słońcem, wia-
trem, ciepłem oraz nadmiernym odparowaniem wody, przez przy-
krycie np. folią lub zalanie cienką warstwą wody.

Właściwości:
• Bardzo dobrze uplastycznia mieszankę betonową
• Spowalnia proces hydratacji cementu
• Umożliwia eliminacje dodatku wapna
• Ułatwia mieszanie zaprawy, nakładanie i zacieranie
• Poprawia spoistość zaprawy
• Obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej
• Zdecydowanie poprawia i celowo przedłuża urabialność 
• Zmniejsza ilość wody zarobowej
• Zapobiega segregacji mieszanki 
• Poprawia zdolność zaprawy do utrzymania wody
• Zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża
• Poprawia jednorodność mieszanki betonowej
• Minimalizuje ryzyko tworzenia wykwitów węglanowych
• Do wszystkich cementów normowych
• Poprawia właściwości termoizolacyjne
• Zmniejsza skurcz
• Minimalizuje ryzyko pojawienia się mikropęknięć
• Wydłuża czas przetapialności do 48 godzin
• Po stwardnieniu zwiększa trwałość i odporność na mróz
• Umożliwia obniżenie kosztów ponieważ zastępuje powie-

trzem do 15% spoiwa i piasku

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

ESTATEC 045
DOMIESZKA OPÓŹNIAJĄCA WIĄZANIE | UPLASTYCZNIAJĄCA PN-EN 934-2:T10
Kompleksowa domnieszka do zapraw budowlanych

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem, zanieczyszczeniami. Po dłuższym składowaniu produkt nale-
ży przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T10
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.
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Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,13 g/cm3

Barwa ciemnobrązowa

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 2%

pH 7±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji 

Redukcja wody zarobowej  ≥ 5%

Czas wiązania 

Początek: mieszanka badana ≥ 
mieszanka kontrolna +90min

Koniec: mieszanka badana ≤ mie-
szanka kontrolna +360min

Zawartość powietrza ≥ 2,5%

Wytrzymałość na ściskanie
28 dni

≥ 100%

Dozowanie:
Zakres dozowania 0,2-2,5% w stosunku do cementu

Zakres dozowania 0,5-1,5% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę ESTATEC 045 należy dodawać do wstępnie przemieszanej 
zaprawy lub wraz z wodą zarobową. 
Po wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku zadbać  
o wystarczający czas mieszania, który powinien zagwarantować ujedno-
rodnienie mieszanki betonowej.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.



DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

ESTATEC 045
DOMIESZKA OPÓŹNIAJĄCA WIĄZANIE | UPLASTYCZNIAJĄCA PN-EN 934-2:T10
Kompleksowa domnieszka do zapraw budowlanych
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Opis produktu:
OPTICAL VERS - domieszka uszczelniająca o właściwościach 
uplastyczniających na bazie emulsji polimerów z dodatkami. Prze-
znaczony do produkcji wyrobów betonowych, prefabrykatów i be-
tonu towarowego o podwyższonej wodoszczelności, zmniejszony 
podciągu kapilarnym i obniżonej paro - przepuszczalności. Beton 
modyfikowany OPTICAL VERS charakteryzuje się poprawioną 
urabialnością i stabilnością oraz zwiększona odpornością na cy-
kliczne zamrażanie i rozmrażanie. Po dodaniu do zarobu, domiesz-
ka tworzy emulsję z wodą zarobową, która w trakcie wiązania za-
czynu, tworzy skupiska blokujące i przerywające ciągłość kapilar. 
Dodatkowo na ściankach porów i pustek w betonie zostaje wytwo-
rzona cienka warstewka hydrofobowa, która uniemożliwia  ponow-
ne wnikanie wody. W ten sposób następuje uszczelnienie betonu, 
które zmniejsza wodoprzepuszczalność, nasiąkliwość oraz ogra-
nicza lub eliminuje powstawanie wykwitów węglanowych. Stoso-
wanie domieszki pozwala produkować wysokiej jakości betony  
o podwyższonej szczelności i odporności na agresję chemiczną, 
co znacząco wydłuża czas eksploatacji gotowego elementu lub 
konstrukcji.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu hydrotechnicznego
• betonu towarowego o wymaganej podwyższonej wodo-

szczelności
• betonu posadzkowego
• betonu towarowego ze zredukowanym ryzykiem powstawa-

nia wykwitów węglanowych
• prefabrykatów betonowych
• zapraw i wylewek
• galanterii betonowej
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, dopuszcza się sto-
sowanie OPTICAL VERS, w połączeniu z innymi domieszkami  
z oferty Baufert, a szczegółowych informacji na ten temat udzielają 
nasi doradcy techniczni.

Właściwości:
• Hydrofobizuje ściany kapilar
• Przerywa i blokuje ciągłość kapilar
• Zmniejsza ilość wody zarobowej
• Poprawia urabialność mieszanki betonowej
• Zmniejsza nasiąkliwość betonu
• Uszczelnia beton zabezpieczając go w ten sposób przed wni-

kaniem wody
• Zwiększa odporność na agresję chemiczną
• Ogranicza podciąganie kapilarne
• Zwiększa odporność na działanie mrozu i soli odladzających
• Zmniejsza skłonność do powstawania wykwitów
• Poprawia trwałość betonu i jakość powierzchni
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance betonowej
• Pozwala na opracowanie ekonomicznych receptur

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

OPTICAL VERS
DOMIESZKA OPÓŹNIAJĄCA WIĄZANIE | UPLASTYCZNIAJĄCA PN-EN 934-2:T10
Domieszka uszczelniająca do betonu towarowego i zapraw

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 10oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem, zanieczyszczeniami. Po dłuższym składowaniu produkt nale-
ży przemieszać.
Uwaga produkt wrażliwy na mróz.

Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-2:T9
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ZKP 1023-CPR-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.
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Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,10 g/cm3

Barwa biała

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 3%

pH 8±1

Właściwości użytkowe:

Wartości podano w stosunku do mieszanki kontrolnej przy zachowaniu 
stałej konsystencji 

Absorpcja kapilarna  

Badanie przez 7 dni, po 7 dniach 
zaprawa badana ≤ 50% zaprawy 
kontrolnej
Badanie przez 28 dni, po 90 dniach 
zaprawa badana ≤ 60% zaprawy 
kontrolnej

Zawartość powietrza ≤ 2%

Wytrzymałość na ściskanie
28 dni

≥ 100%

Dozowanie:
Zakres dozowania 0,2-1,5% w stosunku do cementu

Zakres dozowania 0,5-1,2% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań 
technicznych i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Sposób dozowania:

Domieszkę OPTICAL VERS należy dodawać bezpośrednio do gotowej 
mieszanki. Po wprowadzeniu domieszki, należy w każdym przypadku 
zadbać o wystarczający czas mieszania, który powinien zagwarantować 
ujednorodnienie mieszanki.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
LUFTFORMER DF - uniwersalny i wydajny środek odpowietrza-
jący do betonu. Po dodaniu do mieszanki betonowej, preparat 
ogranicza ilość mini-pęcherzyków powietrza powstałych w trakcie 
mieszania i transportu. Stosowanie LUFTFORMER DF pozwa-
la uzyskać gładką powierzchnię lica betonu, zwiększa gęstość  
i wodoszczelność. Środek nie ma działania uplastyczniającego,  
w związku z tym w celu uzyskania betonu o pożądanej konsysten-
cji z zachowaniem klas ekspozycji, powinien być stosowany w po-
łączeniu z plastyfikatorami i/lub superplastyfikatorami. Nie zaleca 
się stosować LUFTFORMER DF w połączeniu z domieszkami na-
powietrzającymi i do betonów poddawanych cyklom zamrażania  
i rozmrażania. Dzięki eliminacji niechcianych mini-pęcherzyków 
powietrza powierzchnia betonu wygląda lepiej, wrasta wytrzyma-
łość na ściskanie i zginanie oraz szczelność i trwałość.

Zastosowanie:
Domieszka znajduje zastosowanie w produkcji:
• betonu o wymaganej niskiej zawartości powietrza
• betonu architektonicznego
• betonu BWW
• betonu o wysokiej jakości powierzchni
• betonu o wymaganej wysokiej gęstości
• elementów odlewanych
Zależnie od potrzeb i przeznaczenia betonu, dopuszcza się sto-
sowanie LUFTFORMER DF, w połączeniu z innymi domieszkami  
z oferty Baufert, a szczegółowych informacji na ten temat udzielają 
nasi doradcy techniczni.
Nie zaleca się stosowania LUFTFORMER DF w połączeniu z do-
mieszkami napowietrzającymi; efekt odpowietrzający blokuje po-
wstawanie mikropęcherzyków. Nie zaleca się również stosowania 
domieszki do betonów w klasach ekspozycji XF2-XF4

Właściwości:
• Zmniejsza napowietrzenie mieszanki betonowej
• Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
• Nie opóźnia wiązania
• Ułatwia produkcje betonu o wysokiej wodoszczelności
• Redukuje porowatość
• Zwiększa gęstość betonu
• Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni
• Nie powoduje korozji zbrojenia
• Kompatybilny ze wszystkimi plastyfikatorami i superplastyfi-

katorami BAUFERT

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

LUFTFORMER DF
DOMIESZKA POMOCNICZA
Skoncentrowany preparat odpowietrzający do betonu

Instrukcja aplikacji:
LUFTFORMER DF jest produktem gotowym do użycia. Może być 
dodawany bezpośrednio do gotowej masy betonowej lub z wodą 
zarobową. Po wprowadzeniu do mieszanki, należy w każdym przy-
padku zadbać o wystarczający czas mieszania, który powinien za-
gwarantować ujednorodnienie mieszanki betonowej.

Zalecenia bezpieczeństwa:

Preparat LUFTFORMER DF nie jest preparatem niebezpiecznym w 
myśl obowiązujących przepisów. Szczegółowe informacje podano 
w Karcie Charakterystyki.

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, opakowaniach, w tem-
peraturze od 5oC do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrza-
niem, zanieczyszczeniami. Po dłuższym składowaniu produkt nale-
ży przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające:
PN-EN 934-1
ZKP 1023-CPD-0298 F 
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.
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Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,01 g/cm3

Zapach lekki zapach

Barwa jasnożółta

Zawartość chlorków max 0,1%

Zawartość alkaliów max 1%

pH 9±1

Dozowanie:

Zakres dozowania 0,1-0,6% w stosunku do cementu

Zakres dozowania 0,2-0,4% w stosunku do cementu

Ostateczne dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań technicznych 
i należy je ustalić podczas prób technologicznych.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.



DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW

LUFTFORMER DF
DOMIESZKA POMOCNICZA
Skoncentrowany preparat odpowietrzający do betonu
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ŚRODKI DO  
PIELĘGNACJI 

I OCHRONY  
BETONU

Preparaty antyadhezyjne
Środek antyadhezyjny „0”

Środek antyadhezyjny „0 PLUS”

Środek antyadhezyjny „T-220”

Impregnaty
DECO-BRUK

DECO-SIL

Środki do usuwania zaschniętego betonu
BETOCLEAN
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Opis produktu:
ŚRODEK ANTYADHEZYJNY „0” - to uniwersalny i wydajny pre-
parat, zapobiegający przywieraniu betonu i zapraw do powierzch-
ni różnego rodzaju form i szalunków. Po naniesieniu, środek 
tworzy cienką warstwę filmu o dużej przyczepności do pokrytej 
powierzchni, co zapewnia łatwe rozformowanie. Dzięki właściwo-
ściom oleju możliwe jest uzyskanie gładkich powierzchni betonu 
bez smug i przebarwień.

Zastosowanie:
Środek przeznaczony jest do:
• produkcji betonu o wysokiej jakości powierzchni
• zabezpieczania form, szalunków stalowych i drewnianych
• produkcji elementów z betonu kruszywowego
• zabezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych
• produkcji prefabrykatów o wydłużonym czasie szalowania
Nie zaleca się stosowania preparatu z innymi środkami antyadhe-
zyjnymi. Przed zastosowaniem z zabezpieczanej powierzchni, na-
leży bezwzględnie usunąć rdzę, resztki starego betonu i poprzed-
nich środków antyadhezyjnych.

Właściwości:
• Zapobiega przywieraniu betonu i zapraw do form i szalunków 
• Ułatwia produkcje betonu o wysokiej jakości powierzchni
• Zapewnia łatwe rozformowanie elementów
• Ogranicza wnikanie wody z mieszanki betonowej do szalun-

ków
• Ułatwia czyszczenie maszyn i urządzeń z resztek betonu  

i zapraw
• Nie powoduje wybarwień na powierzchni betonu Ogranicza 

koszty związane z czyszczeniem form i szalunków
•  Łatwa i szybka aplikacja 
• Produkt gotowy do użycia nie wymaga rozcieńczenia
• Chroni elementy stalowe przed korozją
• Umożliwia uzyskanie czystych powierzchni
• Do stosowania w warunkach podwyższonej temperatury do 

60oC
• Ekonomiczne dozowanie 
• Nierozpuszczalny w wodzie
• Niewrażliwy na mróz

Instrukcja aplikacji:
ŚRODEK ANTYADHEZYJNY „0” jest produktem gotowym do uży-
cia. Należy nanosić go, cienką i równomierną warstwą, za pomocą 
wałków, pędzli bądź poprzez natrysk na wcześniej przygotowany 
czysty i suchy szalunek. W razie potrzeby nadmiar ściągnąć, przy 
pomocy gumowych zbieraków odpornych na działanie olejów mi-
neralnych.

Zalecenia bezpieczeństwa:
Środek antyadhezyjny „0” nie jest preparatem niebezpiecznym  
w myśl obowiązujących przepisów. Szczegółowe informacje poda-
no w Karcie Charakterystyki.

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 5oC 
do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem i zanieczyszcze-
niami. Po dłuższym przechowywaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów
Transport: W zamkniętych środkach transportu.
 
Dokumenty dopuszczające: 
Atest PZH HK/B/1030/02/2012
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:

Postać ciecz

Gęstość 0,85-0,95 g/cm3

Zapach charakterystyczny zapach oleju

Barwa bursztynowa

Lepkość 9-24 mm2/s

Temperatura zapłonu >100oC

Temperatura płynięcia ≤ -10oC

Zużycie:

W zależności od rodzaju  
szalunku

15-40 ml/m2

Praktyczne zużycie, może być wyższe w związku z okoliczno-
ściami na które producent nie ma wpływu. Przed zastosowaniem 
wskazane jest wykonanie prób wstępnych oraz zapoznanie się  
z aktualną Kartą Charakterystyki.

ŚRODKI DO PIELĘGNACJI I OCHRONY BETONU 
ŚRODEK ANTYADHEZYJNY„0”
Uniwersalny preparat antyadhezyjny

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Dane techniczne:

Postać ciecz

Gęstość ˜0,80-0,90 g/cm3

Zapach charakterystyczny zapach oleju

Barwa bursztynowa

Lepkość 3-8 mm2/s

Temperatura zapłonu > 100oC

Temperatura płynięcia ≤ -15oC

Zużycie:

W zależności od rodzaju  
szalunku

10-25 ml/m2

Praktyczne zużycie, może być wyższe w związku z okoliczno-
ściami na które producent nie ma wpływu. Przed zastosowaniem 
wskazane jest wykonanie prób wstępnych oraz zapoznanie się  
z aktualną Kartą Charakterystyki.

Opis produktu:
ŚRODEK ANTYADHEZYJNY „0 PLUS” - to uniwersalny i bar-
dzo wydajny preparat, zapobiegający przywieraniu betonu do róż-
nego rodzaju form i szalunków. Preparat znajduje zastosowanie 
głównie w produkcji elementów prefabrykowanych, rozformowy-
wanych bezpośrednio po zagęszczeniu. Po naniesieniu, środek 
tworzy cienką warstwę filmu o dużej przyczepności do pokrytej 
powierzchni, co zapewnia łatwe rozformowanie. Wysoka płynność 
preparatu sprawie, że jest on bardzo wydajny i szybko odparowuje. 
Stosowanie środka umożliwia uzyskanie gładkich powierzchni be-
tonu bez plam, smug raków i przebarwień. Zmiana lepkości wraz 
z temperaturą jest minimalna, preparat można stosować również 
w warunkach obniżonych temperatur otoczenia. Skrócony okres 
odparowywanie umożliwia szybszy obrót formami i szalunkami, co 
pozwala na skrócenie czasu cyklu produkcji. Dzięki tym właści-
wościom ŚRODEK ANTYADHEZYJNY „0 PLUS” umożliwia łatwe 
uwalnianie gotowych wyrobów, które zachowują niską porowatość 
i wysoką gładkość.

Zastosowanie:
Środek przeznaczony jest do:
• produkcji betonu o wysokiej jakości powierzchni
• zabezpieczania form, szalunków stalowych i drewnianych
• produkcji elementów z betonu kruszywowego
• zabezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych
• produkcji prefabrykatów rozformowywanych bezpośrednio 

po zagęszczeniu
Nie zaleca się stosowania preparatu z innymi środkami antyadhe-
zyjnymi. Przed zastosowaniem z zabezpieczanej powierzchni, na-
leży bezwzględnie usunąć rdzę, resztki starego betonu i poprzed-
nich środków antyadhezyjnych.

Właściwości:
• Zapobiega przywieraniu betonu do form i szalunków 
• Ułatwia produkcje betonu o wysokiej jakości powierzchni
• Zapewnia łatwe rozformowanie elementów
• Ogranicza wnikanie wody z mieszanki betonowej do szalun-

ków
• Ułatwia czyszczenie maszyn i urządzeń z resztek betonu  

i zapraw
• Nie powoduje wybarwień na powierzchni betonu
• Ogranicza koszty związane z czyszczeniem form i szalunków
• Łatwa i szybka aplikacja 
• Produkt gotowy do użycia nie wymaga rozcieńczenia
• Chroni elementy stalowe przed korozją
• Umożliwia uzyskanie czystych powierzchni
• Do stosowania w warunkach podwyższonej temperatury do 

60oC
• Ekonomiczne dozowanie 
• Nierozpuszczalny w wodzie
• Skrócony okres odparowania
•  Niewrażliwy na mróz

Instrukcja aplikacji:
ŚRODEK ANTYADHEZYJNY „0 PLUS” jest produktem gotowym 
do użycia. Należy nanosić, go cienką i równomierną warstwą, za 
pomocą wałków, pędzli bądź poprzez natrysk na wcześniej przygo-
towany czysty i suchy szalunek. W razie potrzeby nadmiar ściągnąć 
przy pomocy gumowych zbieraków odpornych na działanie olejów 
mineralnych.

Zalecenia bezpieczeństwa:
Środek antyadhezyjny „0” nie jest preparatem niebezpiecznym  
w myśl obowiązujących przepisów. Szczegółowe informacje poda-
no w Karcie Charakterystyki.

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 5oC 
do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem i zanieczyszcze-
niami. Po dłuższym przechowywaniu produkt należy przemieszać.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Dokumenty dopuszczające: 
Atest PZH HK/B/1030/02/2012
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

ŚRODKI DO PIELĘGNACJI I OCHRONY BETONU

ŚRODEK ANTYADHEZYJNY „0 PLUS”
Uniwersalny preparat antyadhezyjny o niskiej lepkości

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Opis produktu:
ŚRODEK ANTYADHEZYJNY „T-220” - to biodegradowalna 
i  nieszkodliwa dla środowiska wodna emulsja modyfikowanego 
wosku parafinowego z dodatkami. Stosowanie preparatu zapobie-
ga przywieraniu betonu do form i szalunków metalowych, z two-
rzyw sztucznych oraz drewnianych, na placu budowy oraz w ele-
mentach prefabrykowanych. W odróżnieniu od tradycyjnych olei 
antyadhezyjnych ŚRODEK ANTYADHEZYJNY „T-220” redukuje 
tarcie pomiędzy formą a elementem co zapewnia łatwe rozformo-
wanie. Preparat jest polecany w szczególności do produkcji wyso-
kiej jakości betonów licowych i prefabrykowanych. Po naniesieniu, 
środek tworzy cienką warstwę o bardzo dużej hydrofobowości. 
Produkt ten można stosować zarówno bez rozcieńczenia jaki i po 
rozcieńczeniu wodą. Stosowanie preparatu umożliwia uzyskanie 
czystej, równej i gładkiej powierzchni betonu. 

Zastosowanie:
Środek przeznaczony jest do:
• produkcji betonu architektonicznego
• zabezpieczania form i szalunków 
• produkcji elementów z betonu kruszywowego
• produkcji elementów odlewanych
• produkcji prefabrykatów o wysokiej jakości powierzchni
Nie zaleca się stosowania preparatu z innymi środkami antyadhe-
zyjnymi. Przed zastosowaniem z zabezpieczanej powierzchni na-
leży bezwzględnie usunąć rdzę, resztki starego betonu i poprzed-
nich środków antyadhezyjnych.

Właściwości:
• Zapobiega przywieraniu betonu do form i szalunków 
• Ułatwia produkcje betonu o bardzo wysokiej jakości po-

wierzchni
• Zapewnia łatwe rozformowanie elementów
• Ogranicza wnikanie wody z mieszanki betonowej do szalun-

ków
• Ułatwia czyszczenie maszyn i urządzeń z resztek betonu 
• Nie powoduje wybarwień na powierzchni betonu
• Nie zawiera rozpuszczalników
• Nie zawiera olejów mineralnych
• Praktycznie bezwonny
• Szybko ulega biodegradacji
• Łatwa i szybka aplikacja 
• Możliwość rozcieńczenia
• Umożliwia uzyskanie czystych powierzchni
• Do stosowania w warunkach podwyższonej temperatury do 

60oC
• Ekonomiczne w stosowaniu 
• Rozpuszczalny w wodzie

Instrukcja aplikacji:
ŚRODEK ANTYADHEZYJNY „T-220” jest produktem gotowym do 
użycia. Należy nanosić go cienką i równomierną warstwą za pomo-
cą wałków, pędzli bądź poprzez natrysk na wcześniej przygotowany 
czysty i suchy szalunek. W przypadku zanieczyszczenia form po-
zostałościami betonu lub innymi środkami antyadhezyjnymi należy 
wyczyścić formę, odtłuścić i  wytrzeć do sucha.
Zalecenia bezpieczeństwa:
ŚRODEK ANTYADHEZYJNY „T-220” nie jest preparatem niebez-
piecznym w myśl obowiązujących przepisów. Szczegółowe infor-
macje podano w Karcie Charakterystyki.

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
6 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 10oC 
do 25oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem i zanieczyszcze-
niami. Po dłuższym przechowywaniu produkt należy przemieszać. 
Uwaga produkt wrażliwy na mróz.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów
Transport: W zamkniętych środkach transportu.
 
Dokumenty dopuszczające: 
Atest PZH HK/B/0183/01/2013
ISO 9001:2008

Uwagi końcowe:
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:

Postać ciecz

Gęstość ˜1,01 g/cm3

Zapach praktycznie bezwonny

Barwa biała

Temperatura mięknięcia 40-90oC

pH 10±1

Zużycie:
W zależności od rodzaju  
szalunku

10-35 ml/m2

Praktyczne zużycie, może być wyższe w związku z okoliczno-
ściami na które producent nie ma wpływu. Przed zastosowaniem 
wskazane jest wykonanie prób wstępnych oraz zapoznanie się  
z aktualną Kartą Charakterystyki.

ŚRODKI DO PIELĘGNACJI I OCHRONY BETONU 
ŚRODEK ANTYADHEZYJNY „T-220”
Uniwersalny wodny preparat antyadhezyjny

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Dane techniczne:

Postać ciecz

Gęstość ˜1,01 g/cm3

Zapach praktycznie bezwonny

Barwa biała

pH 10±1

Zużycie:
W zależności od struktury i 
nasiąkliwości podłoża

100-200 ml/m2

Praktyczne zużycie, może być wyższe w związku z okoliczno-
ściami na które producent nie ma wpływu. Przed zastosowaniem 
wskazane jest wykonanie prób wstępnych oraz zapoznanie się  
z aktualną Kartą Charakterystyki.

Opis produktu:
DECO-BRUK - bezrozpuszczalnikowy, wieloskładnikowy impre-
gnat do betonu na bazie żywic silikonowych. Służy do zabezpie-
czania powierzchni betonowych np. kolorowej kostki brukowej. 
Regeneruje wyblakłe powierzchnie, chroni przed wpływem warun-
ków atmosferycznych, zapobiega blaknięciu koloru, chroni przed 
promieniowaniem UV. Służy do odświeżania już ułożonej koloro-
wej kostki brukowej, która pod wpływem warunków atmosferycz-
nych straciła wybarwienie. Lakier wnikając w strukturę betonu do 
0,5mm. tworzy niewidzialną powłokę, która nie ulega wyplukaniu 
przez okres 5lat, tworząc efekt „mokrej kostki” o bardziej inten-
sywnej i lekko błyszczącej powierzchni. Po zastosowaniu DECO-
-BRUK odporność elementów betonowych na warunki atmosfe-
ryczne ulega znaczącej poprawie.

Zastosowanie:
Środek przeznaczony jest do:
• betonowej kostki brukowej
• betonowych płyt chodnikowych
• betonowych krawężników i obrzeży
• ogrodzeń betonowych
• betonu architektonicznego
Nie zaleca się stosowania preparatu na powierzchniach szlifowa-
nych i polerowanych, ze względu na niebezpieczeństwo powsta-
wania smug. Świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy chro-
nić przed mrozem, deszczem i intensywnym nasłonecznieniem.

Właściwości:
• Regeneruje wyblakłe powierzchnie
• Poprawia wybarwienie 
• Zapobiega blaknięciu
• Chroni przed promieniowaniem UV
• Nie żółknie
• Obniża nasiąkliwość
• Uszczelnia beton zabezpieczając go w ten sposób przed wni-

kaniem wody
• Poprawia odporność na sole odladzające
• Nie zawiera rozpuszczalników
• Praktycznie bezwonny
• Łatwa i szybka aplikacja 
• Minimalizuje ryzyko porastania betonu przez mchy i porosty
• Poprawia odporność na zabrudzenia

ŚRODKI DO PIELĘGNACJI I OCHRONY BETONU

DECO-BRUK
Uniwersalny impregnat do betonu

Instrukcja aplikacji:
DECO-BRUK jest produktem gotowym do użycia. Należy nano-
sić go równomierną warstwą za pomocą wałków, pędzli bądź po-
przez natrysk. Powierzchnia przeznaczona do impregnacji musi być 
gruntownie oczyszczona z kurzu, mchu, alg i wszystkich luźnych 
fragmentów. Normalne użytkowanie zaimpregnowanej powierzchni 
można rozpocząć po upływie co najmniej 24 godzin od nałożenia 
impregnatu.

Zalecenia bezpieczeństwa:
DECO-BRUK nie jest preparatem niebezpiecznym w myśl obo-
wiązujących przepisów. Szczegółowe informacje podano w Karcie 
Charakterystyki.

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 10oC 
do 25oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem i zanieczyszcze-
niami. Po dłuższym przechowywaniu produkt należy przemieszać. 
Uwaga produkt wrażliwy na mróz.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Uwagi końcowe:
Preparat DEKO-BRUK nie jest klasyfikowany jako wyrób budowalny.
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.



Opis produktu:
DECO-SIL - bezrozpuszczalnikowy, wieloskładnikowy preparat 
hudrofobizujacy na bazie siloksanów do zastosowania w produk-
cji i zabezpieczaniu wyrobów betonowych. Środek służy przede 
wszystkim do impregnacji barwionych elementów betonowych 
bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym. Preparat najlepiej nakła-
dać na elementy wilgotne bezpośredni po rozformowaniu, dopusz-
cza się jednak stosowanie impregnatu na betony powierzchniowo 
suche. Możliwe jest także używanie produktu do zabezpieczania 
starszych nawierzchni betonowych. W tym przypadku, powierzch-
nia przeznaczona do impregnacji musi być gruntownie oczyszczo-
na z kurzu, mchu, alg i wszystkich luźnych fragmentów. DECO-SIL 
nie żółknie, jest odporny na promieniowanie UV, wpływa także na 
pogłębienie koloru. W przypadku powierzchniowej aplikacji impre-
gnatu bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym, tworzy on trwałe 
w czasie połączenie z betonem z jednoczesnym zachowaniem 
paroprzepuszczalności. Dzięki właściwościom hydrofobowym pre-
paratu i w wyniku powstałych wiązań, wnikanie wody w strukturę 
betonu jest utrudnione, dzięki czemu zmniejsza się nasiąkliwości, 
a odporność elementów betonowych na warunki atmosferyczne 
ulega znaczącej poprawie.

Zastosowanie:
Środek przeznaczony jest do:
• impregnacji po stronie mokrej produkcji
• impregnacji po stronie suchej produkcji
• impregnacji powierzchniowej elementów betonowych  

i konstrukcji
• zabezpieczania starszych powierzchni betonowych
Zaimpregnowane elementy betonowe przed spakowaniem muszą 
zostać wysuszone.
Zabezpieczone powierzchnie są odporne na opady deszczu po co 
najmniej 24 godzinach.

Właściwości:
• Uszczelnia beton zabezpieczając go w ten sposób przed wni-

kaniem wody
• Trwale hydrofobizuje i zabezpiecza przed wpływem warun-

ków atmosferycznych
• Zwiększa trwałość koloru
• Pozwala na uzyskanie efektu kropli
• Wpływa na pogłębienie koloru
• Umożliwia betonowi oddychanie
• Ogranicza powstawanie wykwitów
• Chroni przed promieniowaniem UV
• Nie żółknie
• Obniża nasiąkliwość
• Poprawia odporność na sole odladzające
• Nie zawiera rozpuszczalników
• Praktycznie bezwonny
• Łatwa i szybka aplikacja 
• Minimalizuje ryzyko porastania betonu przez mchy i porosty
• Poprawia odporność na zabrudzenia

Instrukcja aplikacji:
DECO-SIL jest produktem gotowym do użycia. Należy nanosić go 
równomierną warstwą za pomocą wałków, pędzli bądź poprzez 
natrysk. Powierzchnia przeznaczona do impregnacji bezpośred-
nio w zakładzie produkcyjnym musi być odpowiednio przygoto-
wana (niezatłuszczona, bez zadziorów i luźnych fragmentów). 
Starsze nawierzchnie betonowe, przeznaczone do zabezpie-
czenia powinny być gruntownie oczyszczone z kurzu, mchu, alg  
i wszystkich luźnych fragmentów. Temperatura impregnowanej po-
wierzchni nie powinna spaść poniżej 10oC. Nie należy dopuszczać 
do powstawania kałuż i zacieków w czasie nakładania preparatu. 

Zalecenia bezpieczeństwa:
DECO-SIL nie jest preparatem niebezpiecznym w myśl obowiązu-
jących przepisów. Szczegółowe informacje podano w Karcie Cha-
rakterystyki

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 5oC 
do 25oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem i zanieczyszcze-
niami. Po dłuższym przechowywaniu produkt należy przemieszać. 
Uwaga produkt wrażliwy na mróz.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów
Transport: W zamkniętych środkach transportu.
 
Uwagi końcowe:
Preparat DEKO-SIL nie jest klasyfikowany jako wyrób budowalny.
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.

Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,00 g/cm3

Zapach praktycznie bezwonny

Barwa biała

pH 7±1

Zużycie:

W zależności od struktury i 
nasiąkliwości podłoża

80-150 ml/m2

Praktyczne zużycie, może być wyższe w związku z okoliczno-
ściami na które producent nie ma wpływu. Przed zastosowaniem 
wskazane jest wykonanie prób wstępnych oraz zapoznanie się  
z aktualną Kartą Charakterystyki.

ŚRODKI DO PIELĘGNACJI I OCHRONY BETONU 
DECO-SIL
Uniwersalny impregnat do betonu o właściwościach uszczelniających i hydrofobizujacych
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Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
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Dane techniczne:
Postać ciecz

Gęstość ˜1,10 g/cm3

Zapach charakterystyczny

Barwa bezbarwna do jasnożółtej

pH 3±1

Zużycie:

W zależności od struktury i 
nasiąkliwości podłoża

100-200 ml/m2

Praktyczne zużycie, może być wyższe w związku z okoliczno-
ściami na które producent nie ma wpływu. Przed zastosowaniem 
wskazane jest wykonanie prób wstępnych oraz zapoznanie się  
z aktualną Kartą Charakterystyki.

Opis produktu:
BETOCLEAN - ciekły środek czyszczący do usuwania pozosta-
łości betonu i zapraw. Preparat jest mieszaniną kwasów organicz-
nych i związków powierzchniowo czynnych. Przeznaczony do 
czyszczenia form, szalunków, elementów metalowych, sprzętu 
i narzędzi. Przy pomocy BETOCLEAN można łatwo i dokładnie 
usunąć naloty cementowe i wykwity wapienne. Odpowiednio do-
brana mieszanina hydroksy-kwasów powoduje szybkie i efektyw-
ne usuniecie pozostałości betonu i zapraw z czyszczonych po-
wierzchni. Preparat nie zawiera kwasów mineralnych, będących 
przyczyną korozji. Działanie BETOCLEAN jest natychmiastowe, 
ponieważ dochodzi do gwałtownego tworzenia się kwasu węglo-
wego powodującego powstawanie piany. Oddzielone resztki nale-
ży natychmiast spłukać czystą wodą. Elementy betonowe i mury 
przed aplikacją preparatu powinny być lekko nawilżone wodą, aby 
zapobiec wnikania środka w strukturę materiału.

Zastosowanie:
Środek przeznaczony jest do:
• usuwania zabrudzeń cementowych
• usuwania zabrudzeń wapiennych
• czyszczenia form i szalunków
• czyszczenia narzędzi i urządzeń
• usuwania nalotów i wykwitów wapiennych
Do czyszczenia powierzchni betonowych preparat należy rozcień-
czyć wodą w stosunku od 1:4 do 1:10
Do czyszczenia szalunków i narzędzi należy preparat rozcieńczyć 
wodą w stosunku od 1:1 do 1:5
Przed zastosowaniem należy w każdym przypadku przeprowadzić 
wstępna próbę oraz zapoznać się z aktualną Kartą Charaktery-
styki.

Właściwości:
• Skutecznie usuwa resztki betonu i zapraw
• Usuwa resztki mleczka cementowego lub wapiennego
• Czyści zazieleniałe powierzchnie
• Łatwo i dokładnie usuwa naloty cementowe
• Umożliwia czyszczenie wyrobów wibroprasowanych z nalo-

tów i wykwitów
• Po czyszczeniu powierzchnie betonowe nabierają żywszych  

i wyraźniejszych kolorów
• Nie zawiera kwasów mineralnych
• Nie powoduje korozji stali
• Zawiera aktywne związki powierzchniowo czynne
• Do pracy z preparatem można używać metalowe narzędzia 

i pojemniki

ŚRODKI DO PIELĘGNACJI I OCHRONY BETONU

BETOCLEAN
Środek czyszczący do usuwania pozostałości betonu i zapraw

Instrukcja aplikacji:
BETOCLEAN przed aplikacją należy rozcieńczyć w stosunku od 1:1 
do 1:10. Dla zwiększenia efektu, istnieje możliwość używania pro-
duktu skoncentrowanego. Preparat lub jego roztwór, należy nano-
sić na czyszczoną powierzchnię równomierną warstwą zależnie od 
stosowanej metody: ręcznie, za pomocą myjek ciśnieniowych bądź 
poprzez natrysk. Po użyciu powierzchnie należy spłukać wodą. Przy 
starycht, trwałych zanieczyszczeniach czynność należy powtórzyć.
Używać rękawic oraz okularów ochronnych. W przypadku krótko-
trwałego kontaktu ze skórą natychmiast spłukać wodą. 

Zalecenia bezpieczeństwa:
BETOCLEAN jest preparatem niebezpiecznym w myśl obowiązują-
cych przepisów. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bez-
pieczeństwa i ekologii znajdują się w Karcie Charakterystyki Prepa-
ratu Niebezpiecznego.

Magazynowanie, transport:

Okres przydatności: 
12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie: 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 10oC 
do 30oC. Chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem i zanieczyszcze-
niami. Po dłuższym przechowywaniu produkt należy przemieszać. 
Uwaga produkt wrażliwy na mróz.
Opakowania: 30 litrów, 220 litrów, 1000 litrów.
Transport: W zamkniętych środkach transportu.

Uwagi końcowe:
Środek BETOCLEAN nie jest klasyfikowany jako wyrób budowalny. 
Producent odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób, należy 
przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, 
odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym 
producenta.
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Informacje techniczne, podane w niniejszej karcie stanowią wytyczne i są zgodne ze stanem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień dzisiejszy. Gwarancja jakości obejmuje produkt prze-
chowywany w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach w warunkach podanych powyżej. Wraz z wydaniem aktualnej karty informacyjnej, wszystkie poprzednie tracą ważność.



ul. Diamentowa 10 / 26-026 Morawica / Poland 
tel. +48 41 249 52 59 / fax: +48 41 249 52 64
e-mail: biuro@baufert.pl / www.baufert.pl


