
CEMENTOL® RETARD M
zavlačilo za malte z dolgim časom
obdelavnosti z učinkom plastifikatorja 
in aeranta

PODROČJE UPORABE

Cementol Retard M je namenjen za izdelavo cementnih in podaljšanih malt, ki so
obdelavne tudi 24 ur do 48 ur.

OSNOVNE LASTNOSTI

Lastnost Deklarirane vrednosti z dopustnimi odstopanji
Izgled tekočina rjave barve
Gostota, 20°C (1,10 ± 0,02) kg/dm3

Vsebnost suhe snovi (21,0 ± 1,0) %
pH 6 ± 1

DELOVANJE

• Cementol Retard M zavlačuje vezanje in strjevanje cementnih in podaljšanih malt.
• Učinkuje tudi kot plastifikator in aerant in omogoča pripravo lepo obdelovalnih, tiksotropnih

malt.
• Malta je, odvisno od dozacije in temperature, obdelavna tudi 24 ur do 48 ur. Po vgraditvi na

podlago malta normalno veže in utrdi brez padca trdnosti.

Opozorilo
• Ko malte ne rabimo, mora biti obvezno pokrita s primerno ponjavo, ki prepreči izhlapevanje

vode! Pred uporabo jo nato dobro premešamo!

DOZIRANJE IN NAVODILA ZA UPORABO

• Cementna malta: 1 - 1,5 % na težo cementa (1 do 1,5 kg na 100 kg cementa)
• Podaljšana malta: 1,5 - 2,0 % na težo veziva ( 1,5 do 2,0 kg na težo (cementa + apna))
• Doziramo vedno razredčenega z zamesno vodo in ne direktno na suho mešanico 

cementa / (cementa + apna) in peska, da ne pride do lokalne reakcije, in da se kar najbolj
enakomerno  porazdeli po celotni mešanici.

PAKIRANJE 

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

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. 1 leto od datuma 
proizvodnje.

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

Pri delu s Cementolom Retard M 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!
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