
CEMENTOL® TIKSOKRET T
pospešilo vezanja za brizgane betone

PODROČJE UPORABE

Cementol Tiksokret T je tekoči kemijski dodatek, ki močno pospeši vezanje in strjevanje
cementa in je  zato primeren za izdelavo hitrovezujočih malt in betonov. Ne vsebuje klori-
dov in ne deluje korozivno na v beton vgrajeno armaturo.
Cementol Tiksokret T uporabljamo predvsem za izdelavo brizganih - torkret betonov in malt. 

OSNOVNE LASTNOSTI

Lastnost Deklarirane vrednosti z dopustnimi odstopanji
Izgled brezbarvna tekočina
Gostota, 200C (1,30 ± 0,03) kg/dm3

Vsebnost aktivne snovi (30 ± 1.5) %
pH 13 ± 1

DELOVANJE

Cementol Tiksokret T močno pospeši vezanje cementa in tako močno skrajša čas vezanja
betona ali malte (na nekaj sekund ali nekaj minut, odvisno od vrste cementa, doze cemen-
ta, vodo-cementnega razmerja, temperature betonske mešanice in temperature okolja ter
ostalih dodatkov) kar v veliki meri preprečuje odpadanje že nabrizganega betona.

DOZIRANJE IN NAVODILA ZA UPORABO

• Doziramo na težo cementa: 4 - 8 % (4 do 8 kg na 100 kg cementa), odvisno od želenega 
učinka, vrste cementa, starosti cementa, temperature betona in okolja. 

• Doziramo ga v zamesno vodo. Raztopino nato dodamo suhi mešanici cementa in peska tik
pred uporabo.

• Pomembno: Pri nizkih temperaturah in cementih, ki počasneje vežejo in utrjujejo, so lahko
potrebne večje dozacije, ki jih moramo določiti s predhodnimi preskusi.

PAKIRANJE 

• baloni 60 kg, komtejnerji 1m3

SKLADIŠČENJE

• Izdelek mora biti skladiščen tako, da ga zavarujemo pred poškodbami in zmrzovanjem.
• V dobro zaprti nepoškodovani embalaži je rok uporabnosti min. 1 leto od datuma 

proizvodnje.
• Po preteku datuma uporabnosti izdelek ni nujno neuporaben, vendar je potrebno preiskati

tiste lastnosti, ki so pomembne za nameravano uporabo.

03 Cementol Tiksokret T slo.qxd  8.4.2008  13:22  Page 1



VARNOSTNO OPOZORILO

Cementol Tiksokret T je alkalen, lahko draži kožo in sluznico, pri
nepazljivem delu pa lahko pride tudi do poškodb oči, zato
moramo pri delu z njim nositi primerne zaščitne rokavice ter
zaščito za oči. Če pride Cementol Tiksokret T v oči, moramo oči
takoj sprati z veliko tekoče vode in poiskati zdravniško pomoč.

Pri delu s Cementolom Tiksokret T moramo spoštovati splošna
navodila za delo s kemikalijami:

• med delom ne jemo, pijemo ali kadimo,
• po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo. 

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar
so zaradi posebnih zahtev, specifičnih pogojev in načina dela
obvezni predhodni preskusi za vsak primer uporabe. Ker na izva-
janje del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kvaliteto del!

CEMENTOL® TIKSOKRET T
pospešilo vezanja za brizgane betone
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