
CEMENTOL® ETA S
aerant, SIST EN 934-2: T5

Viadukt Zlokarje, Trojane.

PODROČJE UPORABE

Namenjen je za uvajanje zračnih mikromehurčkov v svež beton. Na ta način dosežemo
visoko odpornost strjenega betona proti zmrzali in odjugi ter proti delovanju atmosferilij in
korozivnih raztopin, zlasti solem, ki jih uporabljajo za posipavanje cest pozimi. Zato ga
uporabljamo pri izdelavi vseh betonskih objektov in prefabrikatov, ki so izpostavljeni delo-
vanju mraza, soli ipd. (cestišča, letališke piste, mostovi, jezovi, kanali, pločniki, robniki,
strešniki itd.).

SKLADNOST S STANDARDOM SIST EN 934-2

Lastnost Deklarirane vrednosti z dopustnimi odstopanji
Izgled tekočina rumeno-rjave barve
Gostota, 20°C 1,01 kg/dm3 (>1 kg/dm3 - 1,03 kg/dm3)
Vsebnost suhe snovi (5,0 ± 0,5) %
pH 11 ± 1
Vsebnost vodotopnih kloridov (Cl-) ne vsebuje kloridov
Vsebnost alkalij (ekvivalent Na2O) < 1,0 %

DELOVANJE

Stabilni zračni mikromehurčki, ki nastanejo v svežem betonu ob dodatku aeranta,
omogočajo v strjenem betonu sprostitev notranjih napetosti, ki nastanejo zaradi povečanja
volumna pri zmrzovanju vode v kapilarnih porah. Hkrati prekinjajo kapilarni sistem por in na
ta način delujejo kot zapora, ki zmanjšuje prodiranje vode oz. raztopin soli s površine 
betona v notranjost ter tako izboljšajo vodonepropustnost betona. Z dodatkom aeranta
izboljšamo tudi obdelavnost svežega betona.

DOZIRANJE IN NAVODILA ZA UPORABO

• Doziramo ga na  težo cementa 0,02 - 0,3% (0,02 do 0,3 kg na 100 kg cementa), odvisno od
količine mikromehurčkov, ki jih želimo uvesti v sveži beton. 

• Doziramo ga vedno razredčenega v zamesni vodi. Količina por, ki odgovarja skorajda vsem
zahtevam, se giblje med 3 in 6% (volumski), pri čemer se odstotek spreminja glede na
namen uporabe betona in sestavo betonske mešanice. Zato so za določitev optimalne
količine aeranta za določeno betonsko mešanico obvezni predhodni preskusi.

EKONOMSKA UPRAVIČENOST UPORABE

• Izboljšana trajnost strjenega betona.
• Povečana odpornost strjenega betona pri ciklusih zmrzovanja in odtaljevanja.
• Povečana odpornost strjenega betona proti koroziji.
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PAKIRANJE 

• baloni 50 kg.

SKLADIŠČENJE

• Izdelek mora biti skladiščen pri temperaturah od +5°C do +35°C,
zavarovati ga moramo pred poškodbami, zmrzovanjem in pred
direktno sončno svetlobo.

• V dobro zaprti nepoškodovani embalaži je rok uporabnosti min. 
2 leti 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

Pri delu s Cementolom Eta S 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 poskusov in tehničnih
izkušenj. Za dosego želenih učinkov so obvezni predhodni
preskusi za vsak konkreten primer uporabe. Ker na izvajanje del
ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kvaliteto del!

Cementol Eta S - aerant je skladen z zahtevami standarda 
SIST EN 934-2.
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