
CEMENTOL® AC 1
pospešilo vezanja za aluminatni cement

PODROČJE UPORABE

Cementol AC 1 je praškasti kemijski dodatek namenjen za izdelavo hitrovezujočih malt na
osnovi aluminatnega cementa.
Hitrovezujoče malte z visokimi zgodnjimi trdnostmi pripravljene s Cementolom AC 1
uporabljamo za:

• zapiranje manjših prodorov vode,
• sanacijska dela na pohodnih površinah,
• sanacijska dela pri nizkih temperaturah, ipd.

DELOVANJE

• Cementol AC 1 močno pospeši vezanje cementa in tako močno skrajša čas vezanja malte.
Na čas vezanja dodatno vplivajo tudi temperature cementa, peska, zamesne vode in 
temperatura okolja; nižje temperature čas vezanja podaljšajo, višje pa ga skrajšajo.

• Trdnosti malt pripravljenih s Cementolom AC 1 so po 2 urah ca. 20 MPa - odvisno od vrste
cementa, deleža cementa in vode ter temperatur.

• Malte pripravljene s Cementolom AC 1 imajo dober oprijem na suho in vlažno podlago. 

Opozorila
• Cementol AC 1 ne vsebuje kloridov! 
• Cementol AC 1 ne učinkuje na portland cemente!
• Pri pripravi malt s Cementolom AC 1 moramo paziti, da pripravimo naenkrat le tako 

količino malte, ki jo lahko pripravimo in vgradimo preden malta veže!
• Pri vsaki novi pošiljki cementa priporočamo, da se s poskusom določi optimalna dozacija!
• Predvsem pri mešanicah bogatih z aluminatnim cementom (> 50 %) moramo paziti, da 

zaradi hitre reakcije oz. velike količine sproščene toplote ne pride do pokanja mase
(hlajenje z vodo, izbira primerne dozacije).

DOZIRANJE IN NAVODILA ZA UPORABO

• Doziramo na težo cementa: 0,1 - 0,2 % (0,1 do 0,2 kg na 100 kg cementa) odvisno od
želenega učinka, vrste ter starosti cementa in pogojev dela. 

• Doziramo ga v suho mešanico aluminatnega cementa in peska, dobro premešamo in med
mešanjem dodamo potrebno količino zamesne vode.

PAKIRANJE 

• vreče 10 kg

SKLADIŠČENJE

• Izdelek mora biti skladiščen v dobro zaprtih vrečah, v suhem  in zračnem prostoru,
zaščiten pred poškodbami in vlago.

• V dobro zaprti in 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.



VARNOSTNA OPOZORILA

Cementol AC 1 draži oči, pri delu z njim je potrebno nositi
primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči. V primeru brizga v
oči, moramo oči takoj sprati z veliko tekoče vode in poiskati
zdravniško pomoč.

Pri delu s Cementolom AC 1 moramo upoštevati 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 
izvajanje del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kvaliteto
del!
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