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TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS 

PENOSIL Premium BetMix 
 

Kombinuoto poveikio betono ir tinko skiedinių plastifikatorius. Pagerina mišinio vientisumą, procesą ir 
sandarumą. Didina suspaudimo ir lenkimo stiprumą bei atsparumą šalčiui. PENOSIL Premium BetMix 
naudojimas mišinyje užtikrina, kad skiedinys išlaikys savo savybes naudojant mažesnį kiekį vandens, 
skiedinys tampa lengviau siurbiamas, liejamas, lengviau atliekami apdailos darbai (montavimas ir apdaila). 
Mišinys tampa tvirtesnis, atsparesnis cheminėms medžiagoms ir mechaniniams pažeidimams. 
Naudojant plastifikatorių PENOSIL Premium BetMix pagerinamas betono stipris gniuždant 25% ir betono 
stipris lenkiant 10% - nuo 7 dienų iki 1 metų laikotarpiui nuo betono liejimo. Naudojant PENOSIL Premium 
BetMix betono priedą sumažėja susitraukimo metu atsirandančių įtrūkių grėsmė ir itin pagerėja skiedinio 
tekumas. Vandens burbuliukų kiekis mišinyje nedidėja, taip pat nepailgėja ir stingimo laikas. PENOSIL 
Premium BetMix sudėtyje nėra chloridų, kurie mažina mišinio savybes. 
Žiemą geriausius rezultatus galima pasiekti naudojant PENOSIL Premium BetMix plastifikatorių ir 
betono kietiklį PENOSIL Premium BetAc. 

 

Naudojimo sritys 

Naudojamas siekiant pagerinti betono ar skiedinio mišinių apdorojimą ir reikiamo vandens kiekiui sumažinti. 
 

Naudojimo sąlygos 

PENOSIL Premium BetMix yra paruoštas naudoti priedas. Negalima skiesti ar maišyti su kitais betono 
priedais. 

 

Naudojimo instrukcijos 
 

Betono arba skiedinio mišinio ruošimas: PENOSIL Premium BetMix įpilama į mišinį kartu su vandeniu 
arba kaip paskutinis komponentas. Norint pasiekti geriausius rezultatus, rekomenduojama sunaudoti mišinį 
per 1 valandą arba pridėti plastifikatorių prieš pat naudojant mišinį. Rekomenduojama dozuoti įvairius 
priedus į mišinį atskirai. Plastifikatoriaus poveikis priklauso nuo dozuojamo kiekio. Kai viršijama 
rekomenduojama dozė, betono arba skiedinio mišinio kietėjimas gali šiek tiek sulėtėti. 
Dozavimas: Plastifikatorius PENOSIL Premium BetMix yra dozuojamas santykiui mišinyje 0,12-0,30 L / 
50 kg cemento. Naudojant PENOSIL Premium BetMix plastifikatorių kartu su betono kietikliu PENOSIL 
Premium BetAc, papildoma pastarojo dozė yra 0,5 L / 50 kg cementui. 
 

 

Valymas 

Valykite su muilu ir dideliu kiekiu vandens. 
 

Techniniai duomenys 
 

Savybės Vienetai Vertė 

pH  7 

Tankis g/cm³ 1,23 

Nurodyti parametrai matuoti esant +23 ° C ir 50% santykiniam oro drėgnumui. 
 

Spalva 

Rudas skystis. 
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Pakuotė 

1 L plastikinis butelis. 
5 L, 10 L, 25 L plastikinis kanistras. 

 

Laikymas 

Garantuojamas laikymo laikas 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, jei jis laikomas uždaroje originalioje 
pakuotėje kambario temperatūroje. 

 

Saugumas 

Saugokite nuo vaikų. Saugokitės, kad nepatektų ant odos ir į akis. Patekus ant odos, nedelsiant 
gerai praplaukite vandeniu. Dėvėti pirštines ir akių / veido apsaugą. 
Daugiau informacijos rasite produkto saugos duomenų lape (SDL). 


