CEMENTOLI®
ZETA-conc., ZETA P-conc., ZETA T-conc.
superplastifikatorji, SIST EN 934-2: T 3.1/3.2

PODROČJE UPORABE
Namenjeni so za splošno izboljšanje kvalitete betona. Betonu povečamo trdnosti, če
istočasno z dodajanjem superplastifikatorja zmanjšujemo vodocementni faktor.
Zmanjševanje vsebnosti zamesne vode znaša do 30%, odvisno od doze cementa, v/c
faktorja, vrste cementa in dozacije superplastifikatorjev. Vgradljivost, obdelavnost in
črpnost osnovnega materiala izboljšamo, če ob dodajanju superplastifikatorja zadržimo
nespremenjen osnovni vodocementni faktor.
Cementol Zeta-conc.: uporabljamo za izdelavo vseh vrst kvalitetnih betonov.
Cementol Zeta P-conc.: je namenjen za izdelavo prefabrikatov, ker omogoča
doseganje višjih začetnih trdnosti betona.
Cementol Zeta T-conc.: podaljša čas obdelovalnosti betona in čas vezanja betona zato je
posebej primeren za izdelavo transportnih in črpnih betonov ter
za betoniranje pri višjih temperaturah.
DELOVANJE

Viadukt Baba, Trojane.

Z adsorpcijo superplastifikatorja na delce cementa, prevzamejo le-ti enak naboj, s čimer se
intenzivira omočenje, zmanjša notranje trenje in poveča obdelavnost cementne paste in s
tem tudi svežega betona. Izboljšamo oprijemljivost na armaturo in povečamo odpornost in
trajnost otrdelega betona. Zmrzlinsko odpornost betona še posebej izboljšamo, če poleg
superplastifikatorja uporabljamo še aerant Cementol Eta S ali Cementol Eta S1.
DOZIRANJE•IN NAVODILA ZA UPORABO
• Superplastifikatorje doziramo v procentih na težo cementa, odvisno od v/c faktorja in
želene konsistence betona.
Cementol Zeta-conc.:

0,5 - 1,5% (0,5 do 1,5 kg na 100 kg cementa).

Cementol Zeta P-conc.: 0,5 - 1,5% (0,5 do 1,5 kg na 100 kg cementa).
Cementol Zeta T-conc.: 0,5 - 1,5% (0,5 do 1,5 kg na 100 kg cementa).
• Superplastifiktorje lahko dodajamo betonski mešanici razredčene z zamesno vodo ali še
bolje, koncentrirane na že pripravljeno svežo betonsko mešanico. V tem primeru moramo
beton mešati še 4 - 5 minut.
• Če iz kakeršnihkoli razlogov ne moremo vgraditi betona preden izgubi zahtevano konsistenco, jo lahko povečamo z dodatnim doziranjem superplastifikatorja, brez bojazni, da bi
to vplivalo na kvaliteto betona. Naknadno dodana količina superplastifikatorja naj ne
presega 1,5 %, če niso bile narejene ustrezne predhodne preiskave.
Opozorilo
Cementoli Zeta-conc. / Zeta P-conc. / Zeta T-conc. niso združljivi s superplastifikatorji
Cementol Zeta SUPER S / Zeta PLUS .

CEMENTOLI®
ZETA-conc., ZETA P-conc., ZETA T-conc.
superplastifikatorji, SIST EN 934-2: T 3.1/3.2

SKLADNOST S STANDARDOM SIST EN 934-1; Tabela 1
Lastnost
Izgled
Gostota, 20°C
Vsebnost suhe snovi
pH
Vsebnost vodotopnih kloridov (Cl-)
Vsebnost alkalij (eklvivalent Na2O)

Deklarirane vrednosti z dopustnimi odstopanji
Zeta-conc.
Zeta P-conc.
tekočina temno rjave barve
tekočina temno rjave barve
(1,18 ± 0,03) kg/dm3
(1,18 ± 0,03) kg/dm3
(36,0 ± 1,8) %
(36,0 ± 1,8) %
9±1
6±1
ne vsebuje kloridov
ne vsebuje kloridov
< 8,0 %
< 8,0 %

Zeta T-conc.
tekočina temno rjave barve
(1,18 ± 0,03) kg/dm3
(36,0 ± 1,8) %
9,5 ± 1
ne vsebuje kloridov
< 8,0 %

EKONOMSKA•UPRAVIČENOST•UPORABE
Zeta-conc.
- lažje in hitrejše vgrajevanje
- prihranek energije
- višje končne trdnosti
- vodonepropustnost
- trajnost

Zeta P-conc.
- lažje in hitrejše vgrajevanje
- prihranek energije
- povečanje začetnih trdnosti
- višje končne trdnosti
- vodonepropustnost
- krajši ciklusi strjevanja pri
normalnih temperatura in pri parjenju
- trajnost

PAKIRANJE

Zeta T-conc.
- daljši čas obdelavnosti betona
- prihranek energije
- lažje in hitrejše vgrajevanje in črpanje betona
- podaljšan čas vezanja betona
- vodonepropustnost
- betoniranje pri višjih temperaturah
- višje končne trdnosti
- trajnost

VARNOSTNA OPOZORILA

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.

Cementol Zeta T-conc. – superplastifikator
Učinek na obdelavnost betona pti enakem v/c faktorju pri 20°C

Stalnost konsistence poseda (mm)

Pri delu s Cementoli Zeta-conc. / Zeta P-conc. / Zeta T-conc.
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!

Cementoli Zeta-conc., Zeta P-conc., Zeta T-conc. - superplastifikatorji so skladni z zahtevami standardov SIST EN 934-1 in SIST
EN 934-2.
Cementol Zeta T-conc. in Cementol Zeta P-conc. – superplastifikatorja
Učinek na relativni prirast tlačnih trdnosti betona pri enaki konsistenci pri 20°C
Tlačna trdnost I (%)
200

g ETALON; v/c = 0,48
g 1,3% Cementol Zeta T-conc.; v/c = 0,48

200

g ETALON; v/c = 0,50, posed = 77 mm
g 1% Cementola Zeta P-conc. na težo cementa; v/c = 0,41, posed = 60 mm
g 1% Cementola Zeta-conc. na težo cementa; v/c = 0,43, posed = 70 mm

100

100

0

0
5 min

- Cement:
CEM I 42,5R
- Doza cementa: 350 kg/m3
- Agregat:
0-31 mm

30 min

1 dan

- Cement:
CEM I 42,5R
- Doza cementa: 350 kg/m3
- Agregat:
0-31 mm

28 dni

Ta tehnična informacija dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje (09/09).

• baloni 60 kg, kontejnerji 1 m
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