
CEMENTOL® A
dodatek za barvane zemeljskovlažne
betone

PODROČJE UPORABE

Cementol A je dodatek, namenjen predvsem izdelavi barvanih zemeljskovlažnih betonov.

OSNOVNE LASTNOSTI

Lastnost Deklarirane vrednosti z dopustnimi odstopanji
Izgled Tekočina rumeno-rdeče barve
Gostota, 20°C (1,03 ± 0,02) kg/dm3

Vsebnost suhe snovi (5,0 ± 0,5) %
pH 11 ± 1

DELOVANJE

Cementol A izboljša omočljivost in homogenizacijo cementa in pigmentov. Zaradi 
mazivnega delovanja izboljša vgradljivost in omogoča izdelavo lepše in bolj zaprte
površine, zmanjša tudi kapilarno vodovpojnost betona.
Zaradi navedenih lastnosti imajo betoni pripravljeni s Cementolom A lepši izgled - 
intenzivnejše barve, višje trdnosti, izboljšano odpornost na delovanje mraza in soli ter 
manjšo možnost cvetenja. Beton pripravljen s Cementolom A ni lepljiv in se tudi ob 
nekoliko višji vsebnosti vode ne lepi na odtisne površine.
Lahko ga uporabljamo samostojno ali v kombinaciji s Cementolom SMB, ko se učinek
obeh dodatkov bistveno poveča.

DOZIRANJE IN NAVODILA ZA UPORABO

• Doziramo na težo cementa: 0,2 - 0,4 % (0,2 do 0,4 kg na 100 kg cementa)
• Doziramo ga razredčenega z zamesno vodo, da preprečimo lokalno reakcijo, in da se

enakomerno porazdeli po celotni betonski mešanici.

EKONOMSKA UPRAVIČENOST UPORABE

• Lažje vgrajevanje - tudi z bolj mokrim betonom.
• Kvalitetnejše vgrajevanje.
• Lepše - intenzivnejše barve.
• Višje trdnosti oz. zmanjšanje doze cementa.
• Večja odpornost na delovanje mraza in soli.

PAKIRANJE

• ročke 10 kg, baloni 50 kg, kontejnerji 1m3
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SKLADIŠČENJE

• Izdelek mora biti skladiščen tako, da ga zavarujemo pred 
poškodbami, zmrzovanjem in visokimi temperaturami. 

• Dodatek je treba pred uporabo občasno premešati.
• V dobro zaprti, nepoškodovani embalaži, skladiščeni pri normalni

temperaturi, je rok uporabe 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.

VARNOSTNO OPOZORILO

Pri delu s Cementolom A 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!

CEMENTOL® A
dodatek za barvane 
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