
EKSPANDITOR
dodatek za ekspanzijo

Sanacija stebrov v BiH.

PODROČJE UPORABE

EKSPANDITOR je dodatek v prahu, ki ga dodamo ostalim komponentam betona za 
zmanjšanje / kompenzacijo krčenja betona iz običajnih portland cementov.
Uporabljamo ga v primerih, ko je posebej pomembno, da kompenziramo krčenje betona 
ali malte:

• podlivanje strojev in žerjavnih prog,
• zalivanje sider,
• razna sanacijska dela, 
• izdelavo betonskih tlakov,
• izdelavo različnih betonskih elementov / prefabrikatov,
• idr.

DELOVANJE

EKSPANDITOR je pripravljen iz specialnega klinkerja bogatega s kalcijevim 
sulfoaluminatom. Pri reakciji z vodo nastaja etringit (3CaO . Al2O3 . 3CaSO4 . 32H2O), 
ki zaradi velikega volumna povzroči ekspanzijo in tako kompenzira krčenje betona zaradi
sušenja.
Zaradi svojega delovanja EKSPANDITOR preprečuje nastanek razpok, ki se zaradi krčenja
sicer pojavljajo pri običajnih vrstah betona.

DOZIRANJE

Doziramo na težo cementa:
• 5 - 15 % (5 do 15 kg na 100 kg cementa) odvisno od zahtev oz. želenega  učinka.
• Običajno doziramo 7 - 10 % (7 do 10 kg na 100 kg cementa)
• Količino cementa zmanjšamo za količino dodanega EKSPANDITORJA.

NAVODILA ZA UPORABO

Mešanje
EKSPANDITOR dodamo suhi mešanici cementa in peskov in temeljito premešamo, tako da
je enakomerno porazdeljen po celi mešanici betona. Beton z dodatkom EKSPANDITORJA
mešamo nekoliko dlje kot običajen beton.

Ker na učinek EKSPANDITORJA vpliva vrsta dejavnikov (vrsta in količina cementa, 
vodo-cementno razmerje in sestava betona, oblika in dimenzije konstrukcije, pogoji pri
vgradnji, nega, idr.), za dosego optimalnega  učinka (vpliv na obdelavnost, ekspanzijo, 
trdnost) priporočamo predhodne preskuse za vsak primer uporabe.
Predhodni preskusi so obvezni v primerih uporabe višjih dozacij EKSPANDITORJA (> 10%)
in v primerih, ko ni zagotovljen pogoj za kontrolirano ekspanzijo (količina armature 
min. 0,15% na prečni prerez betona).



Nega
Za dosego optimalnega učinka ekspanzije je potrebna zadostna
količina vlage. Najprimernejše je vlaženje površine betona najmanj
7 dni po vgradnji. V primeru, ko nega z vlaženjem ni mogoča, 
priporočamo uporabo sredstva za nego svežega betona
Kontrasola 22V.

Uporaba drugih dodatkov
• Priporočamo predvsem uporabo plastifikatorja Cementola Delta

EKSTRA ali superplastifikatorjev Cementolov Zeta / Zeta P /
Zeta T / Zeta SUPER S, ki omogočajo lažjo vgradnjo betona in /
ali znižanje vodo-cementnega razmerja. 

• Načelno lahko uporabljamo tudi druge tipe dodatkov za beton
razen dodatkov na osnovi kalcijevega klorida, ki zmanjšuje
ekspanzijo.

• V betonih z dodatkom mikrosilike je maksimalna dozacija
EKSPANDITORJA 5 % ali manj na težo veziva (cement + 
mikrosilika).

PAKIRANJE

• vreče 25 kg

SKLADIŠČENJE

• Izdelek mora biti skladiščen v suhem in zračnem prostoru,
zaščiten pred poškodbami in vlago!

• V dobro zaprti in nepoškodovani embalaži je rok uporabnosti min.
6 mesecev od datuma proizvodnje.

• Ko enkrat odpremo vrečo, jo moramo porabiti še istega dne.
• Po preteku datuma uporabnosti izdelek ni nujno neuporaben, 

vendar je potrebno preiskati tiste lastnosti, ki so pomembne za
nameravano uporabo.

VARNOSTNA OPOZORILA

EKSPANDITOR je dražilen, lahko draži oči, pri nepazljivem delu
lahko pride do poškodb oči, zato moramo pri delu z njim nositi
primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči. Če pride 
EKSPANDITOR v oči, moramo oči takoj sprati z veliko tekoče
vode in poiskati zdravniško pomoč.

Pri delu z EKSPANDITORJEM moramo upoštevati splošna navodi-
la 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 specifičnosti pogojev in načina dela priporočamo 
predhodne preskuse za vsak primer uporabe. Ker na izvajanje
del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kvaliteto del!

EKSPANDITOR
dodatek za ekspanzijo
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