
 

 

 

 

 

 
 

PLASTIFIKAATOR MÖRTIDELE JA BETOONILE
 
 KIRJELDUS:  
PLASTICONS on lisand mörtide ja betoonide tootmiseks, millel on plastifitseeri
lisav omadus. Toode tarnitakse väga kõrge konsentratsiooniga. 
segus soovituslikus koguses, parendab mörtide ja betoonide omadusi lisaks muudele 
omadustele: 

• Lisab plastilisust, saades rohkem töödeldava mördi ja selle tulemusena lihtsam 
paigaldada, siledama pinnaga ja ilma pragudeta.

• Võimaldab täiteainetel ühtlaselt jaguneda betooni transpordi ajal

• Võimaldab vähendada tugevalt tsemendi/vee suhet betooni ettev
annab parema vastupidavuse ja sama töödeldavuse.

• Lisab naket segule ja betoonile võrgu, armeeringu ja teiste pindadega lubades 
lohkudesse ja kõrgematele kohtadele paigaldada paksemaid kihte.

• Annab vedela betooni korral 
ja tänu sellele on segumasin puhtam 

• Teeb raketiste lahtivõtmise lihtsamaks

• Tänu kõrgele konsentratsioonile on väga vähe maksev. 1 liitri 
töödelda kuni 8000 Kg tse

 
KASUTUSALAD: 
PLASTICONS võib kasutada iga tüüpi 
või sarnase baasil, tööks põrandapaneelidega, järelvaludega, mosaiikide paigaldamisel, 
terazzo, telliste, katusekivide tegemisel, jne.
 
KASUTAMINE: 
PLASTICONS’i kasutatakse alati lahjendatult sobilikus vahekorras, segamisvees.
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 PLASTICONS 
PLASTIFIKAATOR MÖRTIDELE JA BETOONILE 

on lisand mörtide ja betoonide tootmiseks, millel on plastifitseeri
tarnitakse väga kõrge konsentratsiooniga. PLASTICONS

segus soovituslikus koguses, parendab mörtide ja betoonide omadusi lisaks muudele 

Lisab plastilisust, saades rohkem töödeldava mördi ja selle tulemusena lihtsam 
siledama pinnaga ja ilma pragudeta. 

Võimaldab täiteainetel ühtlaselt jaguneda betooni transpordi ajal 

Võimaldab vähendada tugevalt tsemendi/vee suhet betooni ettevalmistamisel, mis 
annab parema vastupidavuse ja sama töödeldavuse. 

Lisab naket segule ja betoonile võrgu, armeeringu ja teiste pindadega lubades 
lohkudesse ja kõrgematele kohtadele paigaldada paksemaid kihte. 

Annab vedela betooni korral segamisel ühtlase massi, mis ei nakku betoonimikseriga 
ja tänu sellele on segumasin puhtam  

Teeb raketiste lahtivõtmise lihtsamaks 

Tänu kõrgele konsentratsioonile on väga vähe maksev. 1 liitri PLASTICONS
töödelda kuni 8000 Kg tsementi. 

võib kasutada iga tüüpi mördi või betooni korral, mis on Portlandi tsemendi 
või sarnase baasil, tööks põrandapaneelidega, järelvaludega, mosaiikide paigaldamisel, 
terazzo, telliste, katusekivide tegemisel, jne. 

’i kasutatakse alati lahjendatult sobilikus vahekorras, segamisvees.
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on lisand mörtide ja betoonide tootmiseks, millel on plastifitseeriv-voolavust 
PLASTICONS, kasutatuna 

segus soovituslikus koguses, parendab mörtide ja betoonide omadusi lisaks muudele 

Lisab plastilisust, saades rohkem töödeldava mördi ja selle tulemusena lihtsam 

almistamisel, mis 

Lisab naket segule ja betoonile võrgu, armeeringu ja teiste pindadega lubades 
 

ühtlase massi, mis ei nakku betoonimikseriga 

PLASTICONS’iga saab 

mördi või betooni korral, mis on Portlandi tsemendi 
või sarnase baasil, tööks põrandapaneelidega, järelvaludega, mosaiikide paigaldamisel, 

’i kasutatakse alati lahjendatult sobilikus vahekorras, segamisvees. 



 

 

 

 

 

 
 
 
DOSEERIMINE JA KASUTUSMEETOD
Mördid: kui valmistad segu ette, lisa segamisvette 6 cm
kohta (50 Kg). Et muuta ettevalmistust lihtsamaks saab segamisvee valmistada 200 l vaati 
lisades veele 200 cm3 PLASTICONS
 
Betoon: ettevalmistamisel betooni põrandapaneelide valuks seosta eelnev segamisvee valem 
200 l vett ja 35-40 cm3 PLASTICONS
 
Ei ole soovitatav kasutada PLASTICONS
 
MÄRKUSED: 
On soovituslik järgida mainitud segamisvahekordi, kuna suurem konsentratsioon ei anna 
tulemuseks paremat segu kvaliteeti, vaid hoopis suured üledoosid võivad kahjustada segu ja 
betooni lõplikku vastupidavust.
 
OHUTUSNÕUDED: 
Ära neela alla. Hoia lastele kättesaamatus kohas.
 
PAKEND JA LADUSTAMINE:
PLASTICONS pakendatakse 30 ja 60 liitrisesse
 
 
 
 
(1) Eeldatavad kalkulatsioonid segule vee/tsemendi suhtega 0,7 kasutades 300 Kg tsementi ja 200

kandi kohta. 
(2) Eeldatavad kalkulatsioonid segule vee/tsemendi suhtega 0,4

ühe kandi kohta. 

 
 
 
 

• 
• 

• Lubab paksema
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DOSEERIMINE JA KASUTUSMEETOD: 
Mördid: kui valmistad segu ette, lisa segamisvette 6 cm3 PLASTICONS’i iga koti tsemendi 
kohta (50 Kg). Et muuta ettevalmistust lihtsamaks saab segamisvee valmistada 200 l vaati 

PLASTICONS’i (1). 

Betoon: ettevalmistamisel betooni põrandapaneelide valuks seosta eelnev segamisvee valem 
PLASTICONS’i ja vähendades vastavalt segamisvee kogust 

PLASTICONS kui valatakse kandvaid konstruktsioone

On soovituslik järgida mainitud segamisvahekordi, kuna suurem konsentratsioon ei anna 
tulemuseks paremat segu kvaliteeti, vaid hoopis suured üledoosid võivad kahjustada segu ja 
betooni lõplikku vastupidavust. 

. Hoia lastele kättesaamatus kohas. 

PAKEND JA LADUSTAMINE: 
pakendatakse 30 ja 60 liitrisesse ühekordsesse plastikkanistrisse

Eeldatavad kalkulatsioonid segule vee/tsemendi suhtega 0,7 kasutades 300 Kg tsementi ja 200

Eeldatavad kalkulatsioonid segule vee/tsemendi suhtega 0,4-0,5 kasutades 300-350 Kg tsementi ja 150

EELISED 
 

• Väikesed annused 
 Rohkem töödeldavad materjalid 
 Kõrge konsentratsiooniga toode 

Lubab paksema kihi töötlemist ilma allavajumiseta
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’i iga koti tsemendi 
kohta (50 Kg). Et muuta ettevalmistust lihtsamaks saab segamisvee valmistada 200 l vaati 

Betoon: ettevalmistamisel betooni põrandapaneelide valuks seosta eelnev segamisvee valem 
’i ja vähendades vastavalt segamisvee kogust (2). 

kui valatakse kandvaid konstruktsioone 

On soovituslik järgida mainitud segamisvahekordi, kuna suurem konsentratsioon ei anna 
tulemuseks paremat segu kvaliteeti, vaid hoopis suured üledoosid võivad kahjustada segu ja 

ühekordsesse plastikkanistrisse 

Eeldatavad kalkulatsioonid segule vee/tsemendi suhtega 0,7 kasutades 300 Kg tsementi ja 200-210 l vett ühe 

350 Kg tsementi ja 150 l vett 

kihi töötlemist ilma allavajumiseta 


