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VISZONTELADÓINAK 

ORSZÁGOS HÁLÓZATA

TERMÉKLEÍRÁS

A Plastol NAC ligninszulfonát tartalmú
kloridmentes betonplasztifikálószer,
amely a szilárdsági tulajdonságok válto-
zatlansága mellett nagymértékben ja-
vítja a beton képlékenységét. Képléke-
nyítõ hatását különösen hosszú ideig,
akár 1,5-2,0 órán keresztül is megtartja.

Magasabb adagolásoknál a szer jelen-
tõsen növeli a frissbeton légtartalmát.

Azonos konzisztencia esetén csökkenti
a keverõvíz igényt, jelentõs mértékben
növeli a kezdeti – és végszilárdságot.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A Plastol NAC minden minõségi beton-
nál (feszített betonnál is) alkalmazható a
beton bedolgozhatóságának, ill. szilárd-
ságának, tömörségének javítására és a
szétosztályozódás csökkentésére. A
cement kezdeti reakcióját, hidratációját
idõben elnyújtja, ezáltal a kötésidõt nö-
veli. A szilárdulási folyamatot ugyanak-
kor gyorsítja.

A betonacél korróziós védettségét 1,6 %-
os adagolásban sem befolyásolja.

ALKALMAZÁSI ELÕNYÖK

Szilárdságnövelés: az adalékszer alkal-
mazásával a víz/cement tényezõ 10-
15%-kal csökkenthetõ azonos konzisz-
tencia mellett. Ennek eredményeképpen
a beton kezdeti szilárdsága 30-40 %-kal,
a végszilárdsága pedig 15-25 %-kal nö-
vekszik. Jelentõsen javul a beton tar-
tóssága, élettartama az alacsonyabb
vízbehatolás és az agresszív anyagok,
pl. kloridok kisebb diffúziója miatt.

Költségcsökkenés: a Plastol NAC alkal-
mazásával egy adott minõségû beton
készítéséhez kevesebb vizet kell hasz-
nálnunk, ezért az elvárt nyomószilárd-
ság eléréséhez (azonos v/c tényezõ) a
cement mennyisége is csökkenthetõ
kb. 10 %-kal. A megszilárdult beton kú-
szása az alacsonyabb cementtartalom
következtében kisebb lesz.

A bedolgozhatóság javítása: azonos
mechanikai tulajdonságok biztosítása
mellett a friss beton konzisztenciája
akár több fokozattal is javítható. Az ada-
lékszer konzisztencia javító hatása 1,5-
2,0 órán keresztül is megmarad, ezáltal
a nagy területen történõ folyamatos be-
tonozásnál  biztosítható a munkahéza-
gok jó összedolgozhatósága. Ezt az
elõnyt fokozza az adalékszer kötéskés-
leltetõ mellékhatása.

A betonkeverék víz- és cementtartal-
mát azonos értéken tartva az adalékolt
beton folyósabb, homogénebb, szét-
osztályozódásra kevésbé hajlamos
lesz. A beton könnyebben pumpálható,
jobban körülveszi a betonvasat, jobb a
térkitöltése.

Elõnyösen használható ott, ahol nincs
lehetõség vibrálásra.

MÛSZAKI JELLEMZÕK

Halmazállapot folyékony

Szín barna

Sûrûség 1135 +/- 20 kg/m3

Szárazanyag tartalom 31 +/- 1,0 m%

pH 7,0-9,0

Viszkozitás,
Ford 4 pohár, 20°C 16 sec

ADAGOLÁS

A Plastol NAC javasolt adagolása 0,6-
1,6 m% a cement tömegére vonatkoz-
tatva. Az adagolás pontos mértékét –
az elérni kívánt hatás, illetve betontulaj-
donságok ismeretében – próbakeve-
réssel kell meghatározni. Az adalék-
szert a keverõvízhez, vagy a friss be-
tonhoz kell adagolni és homogénné ke-
verni.

A képlékenyítõszert – amennyiben más,
ellenõrzötten összeférõ adalékszert is
használunk – mindig másodikként kell
az elsõ szerrel már homogénné kevert
frissbetonhoz adagolni.

Plastol Nac
Betonplasztifikáló adalékszer
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GYÁRTMÁNYISMERTETÔNK

LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT,

2004. NOVEMBERÉBEN KÉSZÜLT, 

ÉS AZ ÚJABB ISMERTETÔ

MEGJELENTETÉSÉIG ÉRVÉNYES.

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT

FENNTARTJUK!

VEVÔSZOLGÁLATUNK

SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS

TELEFONI ÉRDEKLÔDÉS ESETÉN

IS KÉSZSÉGGEL AD

FELVILÁGOSÍTÁST. 

FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT,

HOGY A TERMÉK

FELHASZNÁLÁSÁVAL

KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS

IGÉNYEK CSAK A JELEN

KIADVÁNY ELÔÍRÁSAINAK

BETARTÁSA ESETÉN

ÉRVÉNYESÍTHETÔK.

AZ ESETLEGES NYOMDAI 

HIBÁKÉRT FELELÔSSÉGET 

NEM VÁLLALUNK.

MEGFELELÔSÉG IGAZOLÁS: 

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

EGYÜTTES RENDELET SZERINT:

SZÁLLÍTÓI MEGFELELÔSÉGI

NYILATKOZATTAL

GYÁRTJA:

KEMIKÁL ÉPÍTÔANYAGIPARI RT.

ÉPÍTÉSI MÛGYANTAGYÁR

4254 NYÍRADONY, 

SZÉCHENYI ÚT 105.

Termékismertetôinket és aktuális árlistánkat megtekintheti 

a WWW.KEMIKALRT.HU. és a WWW. KEMIKÁLRT.HU címen is

EGÉSZSÉG-ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELEM

A készítmény felhasználása során az
építési vegyi anyagokkal történõ mun-
kavégzéskor általában szokásos higié-
niai elõírásokat kell betartani. A kémiai
biztonság tekintetében a készítmény
nem minõsül veszélyesnek, nem meg-
jelölés köteles.

Tûzveszélyességi osztály: „E” (nem
tûzveszélyes).

Hulladékká válását elõzzük meg. Az
adalékszert talajba, élõvízbe, csatorná-
ba juttatni nem szabad.

Cementtel felitatva, megszilárdulás
után építési hulladékként kezelhetõ.

CSOMAGOLÁS, 
TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

6 és 50 kg-os egységekben, valamint
220 kg-os hordóban és 850 l-es konté-
nerben kerül kiszerelésre.

Eredeti, jól lezárt tárolóedényben, hû-
vös, fagymentes helyen tároljuk.

Tárolási szavatossági idõ: a gyártástól
számított 12 hónap.

Plastol Nac


