
 

 

 

 

 

 

TAHENEMISE KIIRENDI MÖRDILE JA BETOONILE
 
 
OMADUSED:  
ACELCONS on pruuni värvi vedel lisand tihedusega 1,26 Kg/l. On täielikult kloriidide vaba, 
seega ei tekita korrosiooni armeeringul raudbetooni korral. On leeliseline 
vajalik kaitsta käsi kummikinnastega
 
KASUTUSALAD:  
ACELCONS on tahenemise kiirendi nõrga surve või minimaalse vee voolamise korral. On 
soovituslik kasutada kattekihis, kui kiirkivinemine on vajalik, et vältida 
imbumist tahenemata betooni
meie PROQUICK vee lekke peatajat.
  
ANNUSED:  
Optimaalne kogus ACELCONS
tahenemiskiirusest (tsemendi kogus ja liik, täiteaine suurus ja kogus, tsemendi suhe veega)
On soovituslik teha eelnev test
saada, on allpool tulemused meie laboratooriumist
Portlandi tsemendiga ilma liivata. Ajad tahenemise alguse
ja annusest. 
 
Lahjendatud 
ACELCONS : Vesi   tahenemise al

1 : 0   2 min
1 : 3   3 min
1 : 5   6 min

 
 
KASUTUSMEETODID: 
** Pinna katmine nõrga vee surve korral

• Pind peab olema puhas ja kare
• ACELCONS-i lahjendamine sõltub vee survest. Üldiselt on soovitatav üks osa 

ACELCONS-i iga 3-5 osa vee kohta.
 
** Veealuse betoonil, et kiirendada betooni tahenemist

• Valmista ette kõik vajalikud elemendid kiireks paigalduseks
• Kasuta tsemendi annust vähemalt 300 kg (parem oleks 350 Kg

kohta 
• Lahjenda ACELCONS 

valemit kui keskmist. 
• Valmista ette väikesed kogused betooni ja paigalda need koheselt. Mainitud annused 

sobivad umbes 20-25 kg 
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ACELCONS 
TAHENEMISE KIIRENDI MÖRDILE JA BETOONILE

pruuni värvi vedel lisand tihedusega 1,26 Kg/l. On täielikult kloriidide vaba, 
seega ei tekita korrosiooni armeeringul raudbetooni korral. On leeliseline toode seega 

kummikinnastega.  

tahenemise kiirendi nõrga surve või minimaalse vee voolamise korral. On 
soovituslik kasutada kattekihis, kui kiirkivinemine on vajalik, et vältida juurdevoolava 

emata betooni. Juhtudel, kui vee lisandumine on suur, soovitame kasutada 
vee lekke peatajat. 

ACELCONS-i sõltub mördi või betooni koostisest ja vajalikust 
(tsemendi kogus ja liik, täiteaine suurus ja kogus, tsemendi suhe veega)

On soovituslik teha eelnev test mördi või betooniga, mda hakatakse valama. Et e
, on allpool tulemused meie laboratooriumist teostatud ACELCONS-

Portlandi tsemendiga ilma liivata. Ajad tahenemise algusest ja lõpust sõltuvalt lahjendamisest

tahenemise algus  tahenemise lõpp 
2 min    4 min 
3 min    10 min 
6 min    20 min 

ga vee surve korral 
peab olema puhas ja kare 

i lahjendamine sõltub vee survest. Üldiselt on soovitatav üks osa 
5 osa vee kohta. 

** Veealuse betoonil, et kiirendada betooni tahenemist: 
Valmista ette kõik vajalikud elemendid kiireks paigalduseks 
Kasuta tsemendi annust vähemalt 300 kg (parem oleks 350 Kg min.

 vees 1 osa toodet iga kuue osa veega (maht), kasutades seda 

tte väikesed kogused betooni ja paigalda need koheselt. Mainitud annused 
25 kg ACELCONS ühe m3 kohta. 
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TAHENEMISE KIIRENDI MÖRDILE JA BETOONILE 

pruuni värvi vedel lisand tihedusega 1,26 Kg/l. On täielikult kloriidide vaba, 
toode seega on 

tahenemise kiirendi nõrga surve või minimaalse vee voolamise korral. On 
juurdevoolava vee 

suur, soovitame kasutada 

ja vajalikust 
(tsemendi kogus ja liik, täiteaine suurus ja kogus, tsemendi suhe veega).   

mördi või betooniga, mda hakatakse valama. Et ettekujutust 
-iga segatud 

sõltuvalt lahjendamisest 

i lahjendamine sõltub vee survest. Üldiselt on soovitatav üks osa 

min.) ühe m3 betooni 

vees 1 osa toodet iga kuue osa veega (maht), kasutades seda 

tte väikesed kogused betooni ja paigalda need koheselt. Mainitud annused 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
** Kui üldine töö kiirendaja:

• Aluspinnad peavad olema puhtad ja karedad.
• ACELCONS-i lahjendamine sõltub soovitud tahenemise kiirusest. Ü

on 1 osa ACELCONS koos 4
 
HOIATUSED:  
ACELCONS on söövitav toode, seega on soovituslik kaitsta käsi 
sobilike prillidega toote kasutamisel
rohke veega ja boorhappe lahusega. Piiskade sattumisel riietele võta riided koheselt seljast ja 
pese enne uuesti kasutamist. 
Ladusta ACELCONS alati originaalnõus et vältida võimalikke eksimusi
hädavajalik, märgista pakend nähtavalt.
 
PAKEND JA LADUSTAMINE:
CRYLADIT pakendatakse 30 
Hoia originaalpakendis, korralikult suletud ja ladustusaeg on peaaegu piiramatu. Toote 
külmumispunkt on puhtalt u. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 
• Kiirendab betooni ja mördi
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** Kui üldine töö kiirendaja: 
peavad olema puhtad ja karedad. 
i lahjendamine sõltub soovitud tahenemise kiirusest. Ü

koos 4-6 osa veega (maht). 

ACELCONS on söövitav toode, seega on soovituslik kaitsta käsi kummikinnastega
toote kasutamisel et vältida pritsmeid. Juhul kui sattus piisk

boorhappe lahusega. Piiskade sattumisel riietele võta riided koheselt seljast ja 
 

Ladusta ACELCONS alati originaalnõus et vältida võimalikke eksimusi. Kui pakendi vahetus on 
, märgista pakend nähtavalt.  

PAKEND JA LADUSTAMINE: 
 ja 60 liitrisesse ühekordsesse plastikkanistrisse

Hoia originaalpakendis, korralikult suletud ja ladustusaeg on peaaegu piiramatu. Toote 
-20OC. 

EELISED 
 

• Väikesed annused 
 Vähendab vormis olemise aega 

Kiirendab betooni ja mördi tahenemist
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i lahjendamine sõltub soovitud tahenemise kiirusest. Üldiselt lahjendus 

kummikinnastega ja silmi 
et vältida pritsmeid. Juhul kui sattus piisk, pese koheselt 

boorhappe lahusega. Piiskade sattumisel riietele võta riided koheselt seljast ja 

. Kui pakendi vahetus on 

ühekordsesse plastikkanistrisse.  
Hoia originaalpakendis, korralikult suletud ja ladustusaeg on peaaegu piiramatu. Toote 

tahenemist 


