
CEMENTOL® SPA
aerant, SIST EN 934-2: T5 
z učinkom superplastifikatorja

Razcep Malence in predor Golovec.

PODROČJE UPORABE

Namenjen je za splošno izboljšanje kvalitete betona. Omogoča zmanjšanje vsebnosti
zamesne vode, hkrati pa uvaja v sveži beton stabilne zračne mikromehurčke. 
Na ta način dosežemo:

• dobro obdelavnost svežega betona,
• kompenziramo padec trdnosti, do katerega pride zaradi vnašanja zračnih mikromehurčkov

- mikropor,
• dosežemo visoko odpornost strjenega betona proti zmrzali in odjugi, delovanju atmosferilij

in korozivnih raztopin, zlasti solem za posipavanje cest pozimi.

Zato ga uporabljamo pri izdelavi visokokvalitetnih trajnih betonskih objektov in 
prefabrikatov izpostavljenih delovanju mraza, soli ipd.

SKLADNOST S STANDARDOM SIST EN 934-2

Lastnost Deklarirane vrednosti z dopustnimi odstopanji
Izgled tekočina temno rjave barve
Gostota, 20°C (1,08 ± 0,02) kg/dm3

Vsebnost suhe snovi (18,0 ± 1,8) %
pH 7 ± 1
Vsebnost vodotopnih kloridov (Cl-) ne vsebuje kloridov
Vsebnost alkalij (ekvivalent Na2O) < 4,0 %

DELOVANJE

Združuje mehanizme delovanja aeranta in superplastifikatorja (npr. Cementolov Eta S / Eta
S1 in Cementolov Zeta / Zeta P / Zeta T).

DOZIRANJE IN NAVODILA ZA UPORABO

• Doziramo ga na težo cementa 1 - 2 % (1 do 2 kg na 100 kg cementa), odvisno od količine
mikropor, ki jih želimo vnesti v sveži beton, od želene stopnje plastificiranja oz. od zahteve
za redukcijo vsebnosti zamesne vode. 

• Doziramo ga razredčenega v zamesni vodi ali koncentriranega na že pripravljeno svežo
betonsko mešanico. V tem primeru mešamo beton še 4 - 5 minut. Količina por, ki odgovarja
skorajda vsem zahtevam se giblje med 3 in 6 vol. %, pri čemer se odstotek spreminja glede
na namen uporabe betona in sestavo betonske mešanice. Zato so za določitev optimalne
količine dodatka za določeno betonsko mešanico obvezni predhodni preskusi.
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EKONOMSKA UPRAVIČENOST UPORABE

• Lažje in hitrejše vgrajevanje.
• Prihranek energije.
• Izboljšana trajnost strjenega betona.
• Izboljšana vodonepropustnost strjenega betona. 
• Povečana odpornost strjenega betona pri ciklusih zmrzovanja in

odtaljevanja.
• Povečana odpornost strjenega betona proti koroziji.
• Zaradi vsebnosti plastifikatorja nespremenjene oz. večje začetne

in končne trdnosti betona.

PAKIRANJE 

• baloni 50 kg, sodi 200 kg, kontejnerji 1 m3.

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.

VARNOSTNA OPOZORILA

Pri delu s Cementolom SPA 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 poskusov in tehničnih
izkušenj. Za dosego želenih učinkov so obvezni predhodni
preskusi za vsak konkreten primer uporabe. Ker na izvajanje del
ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kvaliteto del!

Cementol SPA - aerant z učinkom superplastifikatorja je skladen
z zahtevami standarda SIST EN 934-2.

CEMENTOL® SPA
aerant, SIST EN 934-2: T5 
z učinkom superplastifikatorja
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