CEMENTOL® B NOVI
pospešilo strjevanja, SIST EN 934-2: T7
z učinkom antifriza

PODROČJE UPORABE
Cementol B NOVI je kemijski dodatek za beton, namenjen za betoniranje pri nizkih
temperaturah. Združuje učinek pospešila strjevanja in antifriza ter omogoča, da je hitreje
dosežena trdnost 5 MPa, ki jo mora imeti beton, preden je izpostavljen zmrzovanju. Ne
vsebuje kloridov in je primeren za izdelavo vseh vrst betonov.
SKLADNOST S STANDARDOM SIST EN 934-1; Tabela 1
Lastnost
Izgled
Gostota, 20°C
Vsebnost suhe snovi
pH
Vsebnost vodotopnih kloridov (Cl-)
Vsebnost alkalij (ekvivalent Na2O)

Deklarirane vrednosti z dopustnimi odstopanji
tekočina svetlo rjave barve
(1,13 ± 0,03) kg/dm3
(20,5 ± 1,0) %
7,5 ± 1,5
ne vsebuje kloridov
< 8,0 %

DELOVANJE
Betoniranje pri nizkih temperaturah.

Cementol B NOVI pospešuje hidratacijo cementnih mineralov in s tem pospeši prirast
trdnosti betona, istočasno pa znižuje zmrzišče vode v svežem betonu. Izboljša tudi
obdelavnost svežega betona oziroma omogoča zmanjševanje vsebnosti zamesne vode ob
nespremenjeni obdelavnosti za ca. 5%.
DOZIRANJE•IN NAVODILA ZA UPORABO
• Doziramo ga na težo cementa: 1 - 2% (1 do 2 kg na 100 kg cementa) odvisno od želenih
učinkov in pogojev dela.
• Doziramo ga razredčenega z zamesno vodo, da preprečimo lokalno reakcijo, in da se
enakomerno porazdeli po celotni betonski mešanici.
Opozorilo
• Pri betoniranju v zimskem času moramo obvezno upoštevati priporočila za zimsko
betoniranje! Najnižja temperatura betona pri vgradnji je + 5°C, sveže zabetonirane, proste
površine pa je treba takoj zaščititi z ustreznim izolacijskim materialom.
• Učinek dodatka je večji pri uporabi cementov z višjo hidratacijsko toploto, pri večji
vsebnosti cementa in nižjem vodocementnem faktorju.
• Nižji vodocementni faktor dosežemo, če poleg Cementola B NOVI dodamo betonski
mešanici še enega od plastifikatorjev Cementol Delta Ekstra / Delta Ekstra W, superplastifikatorjev Cementol Zeta-conc. / P-conc. / T-conc., hiperplastifikatorjev Cementol
Hiperplast 170 / 179 / 463 / 481 / 974 ali Cementol Zeta Super S / PLUS.
• S Cementolom B NOVI dosežemo želene deklarirane učinke samo ob upoštevanju gornjih
priporočil.

CEMENTOL® B NOVI
pospešilo strjevanja, SIST EN 934-2: T7
z učinkom antifriza

PAKIRANJE
• baloni 50 kg, kontejnerji 1 m3
• ročke 3 kg, ročke 10 kg
SKLADIŠČENJE
• Izdelek mora biti skladiščen tako, da ga zavarujemo pred
poškodbami.
• 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 B NOVI 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
zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne
preskuse za vsak primer uporabe. Ker na izvajanje del ne moremo
vplivati, tudi ne odgovarjamo za kvaliteto del!

Ta tehnična informacija dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje (04/12).

Cementol B NOVI - pospešilo strjevanja je skladen z zahtevami
standardov SIST EN 934-1 in SIST EN 934-2.

