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ÁÁÁLLLTTTAAALLLÁÁÁNNNOOOSSS   
TTTUUULLLAAAJJJDDDOOONNNSSSÁÁÁGGGOOOKKK   
- A Barra Frost klorid- és ammóni- 
amentes, folyékony fagyásgátló 
szer.  
- Adagolásával felgyorsul a 
kezdeti szilárdulás és növekszik a 
hidratációs hõ, amely biztosítja, 
hogy a beton, illetve a cement- 
habarcs -10 oC-ig minõségi kár- 
osodás nélkül megkössön      

AAALLLKKKAAALLLMMMAAAZZZÁÁÁSSSIII   TTTEEERRRÜÜÜLLLEEETTT   
Hatás:      
- A Barra Frost mellékhatása, 
hogy képlékenyíti a betont és a 
habarcsot, így azok alacsony hõ- 
mérsékleten is jobban bedol- 
gozhatók.  
- A Barra Frost a bedolgozás 
lényeges befolyásolása nélkül 
gyorsítja a friss beton kezdeti 
szilárdulását.  
- Korrózió gátló hatású, vegyi 
összetétele folytán inhibitorként 
mûködik, és védi a vasbetétet a 
rozsdásodás ellen.  
- A Barra Frost CEM I 42,5 (450 
pc), CEM II/A 32,5 (350 kspc 20, 
350 ppc 10) jelû cementekhez 
alkalmazható 
- Fagyott adalékanyagot nem 
szabad használni.  
- A beton hõmérsékletének a 
bedolgozáskor legalább +5 oC-nak 
kell lennie. Alacsony levegõhõ- 
mérséklet és lehûlt adalékanyag 
esetében szükség lehet a keverõ- 
víz, esetleg az adalékanyag fel- 
melegítésére is.            

MMMUUUSSSZZZAAAKKKIII   JJJEEELLLLLLEEEMMMZZZÔÔÔKKK      

Halmazállapot folyékony 

Szín sárgás 

PH érték 5-7 

Sûrûség

 

1,37-1,39 x 103 

kg/m3 

Szárazanyag-
tartalom 

min. 40 % 

 

Javasolt adagolás: 
A cement tömegére számított 1%  

Maximális adagolás: 
A cement tömegére számított 3%.            

FFFEEELLLHHHAAASSSZZZNNNÁÁÁLLLÁÁÁSSS   MMMÓÓÓDDDJJJAAA   
- A folyékony Barra Frost adagolása 
a keverõvízzel vagy közvetlenül

 

a 
keverõbe történik. 

 

- A betonhoz csak annyi keverõvizet 
kell adni, amennyi a kifogástalan 
tömörítéshez szükséges.  
- A télen szokásos 2 perces keverési 
idõt tartani kell. 

 

- A habarcsot és betont sohasem 
szabad fagyott alapra felhordani, a 
hõveszteség elkerülése érdekében a 
betont gyorsan kell bedolgozni és 
tömöríteni.  
- A betont, fõleg vékony vagy fino- 
man tagolt épületrészek esetében, a 
kritikus szilárdság eléréséig a fagy 
hatásától védeni kell.  
(pl. vastagabb zsaluzattal, letaka- 

rással, köpenyborítással, esetleg hõ 
hozzávezetésével)  
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            BBBAAARRRRRRAAA®   

               
FFFRRROOOSSSTTT 

         
Kizsaluzás: 
- Kizsaluzás elõtt meg kell vizsgálni a 
beton nyomószilárdságát.  
- Vastag betonszerkezetek esetében 
a kizsaluzáskor, a levegõ 
hõmérsékletének a beton hõmérsék- 
letéhez kell közel járnia, nehogy hõlö- 
kések és repedések Keletkezzenek. 
(Vastag betonrétegekben a kötés so- 
rán lezajló hidraulikus reakciók jelen- 
tõs belsõ felmelegedést okoznak). 

 

- A kizsaluzás idõpontjának szokásos 
megállapításába a fagyos napokat 
nem szabad beszámítani.           

EEEGGGÉÉÉSSSZZZSSSÉÉÉGGG---ÉÉÉSSS   
KKKÖÖÖRRRNNNYYYEEEZZZEEETTTVVVÉÉÉDDDEEELLLEEEMMM   
Rendeltetés szerinti használat esetén 
különösebb óvó rendszabályok alkal- 
mazása nem szükséges. A bõrre 
fröccsent BARRA FROST-ot  vizes 
mosással el kell távolítani. A Barra 
Frost a kémiai biztonság tekintetében 
nem minõsül veszélyes készít- 
ménynek, nem megjelölés-köteles.   

Az egészséget nem veszélyeztetõ 
munkavégzés feltételei:

 

S 24/25 Kerülni kell a bõrrel való 
érintkezést és szembejutást.  

Tûzveszélyességi osztály:

  

- „E” Nem tûzveszélyes 

 

- Tûz esetén vagy tûzoltásnál 
különleges tudnivalók nincsenek.            

CCCSSSOOOMMMAAAGGGOOOLLLÁÁÁSSS,,,   TTTÁÁÁRRROOOLLLÁÁÁSSS,,,   
SSSZZZAAAVVVAAATTTOOOSSSSSSÁÁÁGGG    

Csomagolás:

 

60 literes mûanyag ballonban, 
12 és 7 kg-os mûanyag 
kannában. 
Nagyobb tétel esetén ren- 
delhetõ 500 és 1000 kg-
onként mûanyag konténerben 
is.  

Tárolás:

 

Jól zárt göngyölegben, fedett, 
száraz, hõsugárzástól védett 
helyen -8 és +40 oC közötti 
hõmérsékleten tárolható. 
Fémhordóban tilos tárolni!! 
. 
Szavatossági idõ:

 

Elõírt tárolás mellett a gyár- 
tástól számított  18 hónap.  

Szállításra vonatkozó 
elõírások:

 

A belföldi és nemzetközi elõ- 
írások értelmében szállítási 
szempontból nem minõsülnek 
veszélyes árunak, nem 
megjelölés kötelesek.          

MMMAAAGGGYYYAAARRR   TTTEEERRRMMMÉÉÉKKK      
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Gyártmányismertetõnk 

 

Legjobb tudásunk szerint 

Készült 2006 decemberben

és az újabb ismertetõ

 

megjelenéséig érvényes. 

A változtatás jogát  

Fenntartjuk! 

Vevõszolgálatunk

 

Személyes, írásbeli és  

Telefonon történõ 

 

Érdeklõdés esetén is 

 

Készséggel ad  

Felvilágosítást. 

Felhívjuk szíves figyelmét,

 

Hogy a termék 

Felhasználásával  

Kapcsolatban garanciális 

Igény, csak a jelen 

Kiadvány elõírásainak 

Betartása esetén 

Érvényesíthetõk. 

 

Megfelelõségi igazolás:

 

A 3/2003.(I.25.) BM-GKM- 

KvVM együttes 

Rendelet szerint: 

Szállítói megfelelõségi

 

Nyilatkozattal 

Gyártja:

 

Kemikál Építõanyag-ipari 

               ZRt. 

Nyíradonyi gyáregysége: 

4254 Nyíradony 

Széchenyi ú t105.   

 


