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Toote nr.: 3.112 

TECMACONS SF-20 
VOOLAVUST LISAV, SEGAMISVEE VAJADUST VÄHENDAV 

 
OMADUSED:  
TECMACONS SF-20 on betooni lisand, mis baseerub sünteetilistel polümeeridel, mis tänu 
oma lahustavale jõule muudab võimalikuks täieliku ja kiirema tsemendi graanulite 
hüdratsiooni. Toode tarnitakse kasutusvalmina, vedelas olekus, värvituna ja tihedusega 1,25 
kg/l.  
TECMACONS SF-20 on praktiliselt kloriididevaba (kloriidioonide sisaldus vähem kui 0,1%) 
ja seega ei põhjusta korrosiooni armeeringule betoonis.  
TECMACONS SF-20 täidab ASTM C 494-90 type F ja UNE-EN 934-2 standardit, peatükk 3.1 
ja 3.2. 
Peamine kasutusala: voolavust lisav, vähendab segamisvee kogust 
TECMACONS SF-20 kasutamine annab järgmised eelised: 
 
VÄRSKE BETOON: 

 Märgatav töödeldavuse tõus 
 Vähenenud segamisvee ja hiljem eralduva vee kogus 
 Lihtsam transportida ja paigaldada, hoiab segu homogeense. 
 Vähendab või hoiab ära tihendamise vibratsiooniga, seega vähendab töökulusid 

märgatavalt. 
 Ei aeglusta normaalset kivinemist 

 
TAHENENUD BETOON: 

 Tuntav mehhaanilise vastupidavuse tõus igas vanuses. 
 Suure kvaliteediga pinnaviimistlus (isetasanduv) 
 Vähendab vee läbilaskvust ja suurendab keemilist vastupidavust. 
 Tõstab naket armeeringuga. 

 
KASUTUSALAD:  
a) Nagu voolavust lisav aine 
    TECMACONS SF-20-ga on võimalik teha betooni kui isetasanduvat segu, väga voolava 
omadusega, lihtne transportida ja tihendada, mis vähendab vajadust vibreerimisega 
tihendada betooni enamiku paigalduskohtades säilitades ja isegi tõstes lõplikku betooni 
tugevust. 
TECMACONS SF-20 soovitatakse eriti juhtudel: 

 Betoonelemendid rohke armeeringuga  
 Betoonelemendid  
 Paneelid, vundamendid, põrandad 
 Kõrge kvaliteediga pinnad 
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b) Kui tahenemist kiirendav aine (segamisvee vähendaja) 
   TECMACONS SF-20 lubab vähendada segamisvee kogust, saavutades segamisvee 
vähendamise lausa 20%, mis omakorda suurendab märgatavalt betooni tugevust / tihedust. 
Kui tahenemise kiirendajat soovitatakse kasutada  

 Betoonelementidel 
 Eelpingestatud konstruktsioonidel 
 Sildade ja konsoolide valmistamine 
 Ehituselemendid, millel on lühike raketise eemaldamise aeg või peavad kiiresti 

koormusi vastu võtma. 
 
KASUTUSMEETODID: 
TECMACONS SF-20 võib lisada otse segamisvette või otse värskele segatud betoonile. 
Viimasel juhul on toime tugevam. Kui betoon valmistatakse ette tehases siis lisandi võib 
lsada koheselt enne mahalaadimist tööpaigal. On vajalik jätkata segamist suurel kiirusel 
vähemalt 1 min iga 1 m3 kohta, mis betoonimasinas on. 
Lisa TECMACONS SF-20 umbes 0,7 kuni 2% tsemendi kaalust, kui kasutad kui vedeldavat 
ainet.  
Kui kasutad toodet kui segamisvee vähendajat, et kiirendada tahenemist, annus on 0,5 ja 
0,7% vahel tsemendi kaalust sõltuvalt soovitud lõpptulemusest ja vähendatava segamisvee 
kogusest. 
 

 
PAKEND JA LADUSTAMINE: 
TECMACONS SF-20 tarnitakse 30 või 1250 Kg ühekordsesse plastikkanistrisse.  
Säilita originaalpakendis, korralikult suletud, kuivas ja plusskraadidel vahemikus 5 kuni 30O C. 
Ladustusaeg üks aasta ilma et efektiivsuses või toime väheneks. Juhul, kui toode on olnud 
pikema perioodi pakase käes, veendu toimes. Külmunud toote korral sulata aeglaselt ja sega 
läbi. Toode taastub endiste omadustega. 
 

 
EELISED 

 
o Väike rahaline kulu 
o Väike tööjõu vajadus 

o Väga suur vedeldav toime 
o Märgatav betooni vastupidavuse suurenemine 
o Vee – tsemendi suhte märgatav paranemine 

 
 


