
CEMENTOL®

TIKSOKRET T-BA
nealkalno pospešilo vezanja za brizgani
beton, SIST EN 934-5: T2

PODROČJE UPORABE

Cementol Tiksokret T-BA je tekoče nealkalno pospešilo vezanja, ki pospeši zgostitev,
vezanje in strjevanje cementa in je zato primeren za izdelavo hitroveznih malt in betonov.
Ne vsebuje kloridov in ne deluje korozivno na armaturo, ki je vgrajena v beton.
Cementol Tiksokret T-BA uporabljamo predvsem za izdelavo brizganih - torkret malt in
betonov po mokrem in suhem postopku v rudnikih, predorih, za utrjevanje brežin ipd.  

SKLADNOST S STANDARDOM SIST EN 934-1: Tabela 1

Lastnost Deklarirane vrednosti z dopustnimi odstopanji
Izgled Bistra do motna belkasta tekočina
Gostota, 20°C (1,39 ± 0,03) kg/dm3

pH 2,7 ± 1
Vsebnost vodotopnih kloridov (Cl-) ne vsebuje kloridov
Vsebnost alkalij (ekvivalent Na2O) ≤ 1,0 %

DELOVANJE

Cementol Tiksokret T-BA pospeši vezanje cementa in tako močno skrajša čas vezanja
malte ali betona (na nekaj minut), kar v veliki meri preprečuje odpadanje že nabrizganega
betona. 
Če se sveže vgrajen/nabrizgan beton ne nahaja v vlažnem okolju, je potrebna vlažna nega,
da preprečimo izgubo vlage in zmanjšamo nevarnost nastanka razpok.
Cementol Tiksokret T-BA ne vsebuje alkalij, zato so padci trdnosti betona tudi brez
dodatka superplastifikatorja minimalni in ni nevarnosti alkalno-agregatne reakcije.

DOZIRANJE IN NAVODILA ZA UPORABO

• Doziranje na maso cementa:  
Običajen odmerek: 5-7 % ( 5 do 7 kg na 100 kg cementa).
Celotno uporabno območje: 3-10 % ( 3 do 10 kg na 100 kg cementa ).
Doziranje  je odvisno od vrste, starosti in količine cementa, vodo-cementnega (V/C)
razmerja, nagnjenosti površine na katero brizgamo beton in temperatur betona, okolja in
podlage na katero nanašamo beton. Višje dozacije so potrebne pri betonih z nižjo
vsebnostjo cementa, pri brizganju betona na nadglavne površine in pri nižjih temperaturah. 

• Ker vodo-cementno (V/C) razmerje vpliva na čas vezanja, končno trdnost in trajnost, je
priporočljivo, da je čim nižje; to dosežemo z dodatkom enega od TKK superplastifikatorjev,
npr. s Cementolom Hiperplast 463 oz. drugim ustreznim polikarboksilatnim
superplastifikatorjem.

• Cementol Tiksokret T-BA dodamo mokri mešanici betona z ustrezno napravo za brizganje
betona, ki zagotavlja enakomerno doziranje in homogenizacijo.

• Za določitev optimalne količine Cementola Tiksokret T-BA za betonsko mešanico določene
sestave so obvezni predhodni preskusi pri predvidenih pogojih dela.
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PRIPOROČILA IN OPOZORILA

• Cement: običajno 450-500 kg/m3; doza cementa je odvisna od
zahtev za kvaliteto betona; pri nižjih temperaturah je priporočljivo
uporabljati cemente z višjo hidratacijsko toploto in višje doze
cementa.

• Agregat: običajno maksimalnega premera 8 mm.
• Mineralni dodatki: za izboljšanje reoloških lastnosti,

nepropustnosti, trdnosti in odpornosti na agresivne medije lahko
dodamo 5-10 % Cementola Mikrosilika na maso cementa. 

• Vodo-cementno (V/C) razmerje: odvisno od zahtev za kvaliteto
betona, vendar ne višje od 0,50.

• Superplastifikator: za doseganje vodo-cementnega (V/C) razmerja
nižjega od 0,50, dobre sprijemljivosti, visokih zgodnjih in končnih
trdnosti, vodonepropustnosti in trajnosti. Izbira je odvisna od
zahteve za znižanje vodo-cementnega (V/C) razmerja, pogojev
dela (daljši transport, visoke/nizke temperature,…) in vrste
cementa. Priporočamo uporabo superplastifikatorja Cementol
Hiperplast 463 oz. drugega polikarboksilatnega
superplastifikatorja: Cementol Hiperplast 170, Cementol
Hiperplast 974, Cementol Zeta Super S, Cementol Zeta PLUS,
Cementol Zeta PLUS-D. Optimalno dozacijo superplastifikatorja
in pospešila vezanja moramo obvezno določiti s predhodnimi
preskusi.

• Pri daljših transportih pri visokih temperaturah ali v primeru, ko
predvidevamo daljše zastoje dela, lahko betonu dodamo
plastifikator Cementol Delta Ekstra ali zavlačilo vezanja Cementol
Retard R2. V vsakem primeru moramo s predhodnimi preskusi
določiti optimalno dozacijo in vpliv plastifikatorja ali zavlačila
vezanja in pospešila vezanja na brizgani beton.

• Cementola Tiksokret T-BA nikoli ne uporabljamo za običajne
betone!

• Cementola Tiksokret T-BA nikoli ne mešamo z drugimi pospešili
vezanja za brizgani beton! Ko uporabimo drugo pospešilo vezanja
za brizgani beton  moramo vso dozirno opremo temeljito sprati z
vodo!

• Vsi jekleni deli, ki so v stiku s Cementolom Tiksokret T-BA morajo
biti obvezno iz nerjavečega jekla.

• Pred uporabo Cementola Tiksokret T-BA moramo cevovode,
dozirno črpalko in šobe za brizganje temeljito sprati z vodo. 

• Skladiščne cisterne/kontejnerji morajo biti čisti, saj nečistoče
lahko poslabšajo stabilnost Cementola Tiksokret T-BA.

PAKIRANJE

• baloni 60 kg, kontejnerji 1200 kg

SKLADIŠČENJE

• Baloni morajo biti skladiščeni tako, da jih zavarujemo pred
poškodbami.

• V dobro zaprti nepoškodovani embalaži je rok uporabnosti 
min. 3 mesece od datuma proizvodnje.

• Izdelek mora biti skladiščen tako, da ga zaščitimo pred
poškodbami, zmrzovanjem (temperature > +5°C) in pred direktno
sončno svetlobo.

• V dobro zaprti nepoškodovani embalaži je rok uporabnosti 
min. 3 mesece od datuma proizvodnje.

• Po preteku datuma uporabnosti izdelek ni nujno neuporaben,
vendar je potrebno preiskati tiste lastnosti, ki so pomembne za
nameravano uporabo.

VARNOSTNO OPOZORILO

Cementol Tiksokret T-BA učinkuje kot šibka kislina, zato lahko pri
dolgotrajnejši izpostavljenosti draži kožo in sluznico, pri
nepazljivem delu pa lahko pride tudi do poškodb oči, zato
moramo pri delu z njim nositi primerne zaščitne rokavice, očala in
zaščito dihal. Če pride Cementol Tiksokret T-BA v oči, moramo
oči takoj sprati z veliko tekoče vode in poiskati zdravniško
pomoč.

Pri delu s Cementolom Tiksokret T-BA 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 in priporočila so podana na osnovi preiskav v
laboratoriju in v praksi. Zaradi specifičnih pogojev dela in načina
dela so obvezni predhodni preskusi za vsak primer uporabe
Cementola Tiksokret T-BA samega ali v kombinaciji z drugimi
dodatki.
Ker na izvajanje del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za
kvaliteto del!

Cementol Tiksokret T-BA, nealkalno pospešilo vezanja za
brizgani beton, je skladen z zahtevami standardov SIST EN 934-1
in  SIST EN 934-5.
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