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Jellemzők 
Színe:   sárgás barna 
Halmazállapota:  folyékony 
Sűrűsége (20°C-nál): 1,06 ± 0,02 g/cm3 
Bedolgozási hőmérséklet: 5°C fölött 
Eltarthatósága:  Napfénytől és fagytól védett helyen kb. 12 hónap 
Megrendelhető:  20 kg-os műanyag kannában 
   220 kg-os műanyag hordóban 
   1000 kg-os konténerben 

 

 

 

A tökéletes ipari padló adalékszere 

48 óra után 4 CM % 

14 nap után 3 CM % 
akár folyós konzisztenciáig fokozható folyósító hatás, 

szilárdságnövelő hatás 

 

SZÁRADÁSGYORSÍTÓ 124     

MŰSZAKI 

ADATLAP 

Rendeltetése 
• Folyósító hatás kissé képlékenytől folyós konzisztenciáig terjedően. 

• Gyorsítja az ipari padlók száradását. 

• Szilárdságnövelés 

 
Alkalmazási terület 
• Az erős folyósító hatás gyors kikeményedést és száradást eredményez gyors száradású ipari 

betonpadlók készítéséhez. Alkalmazása jelentősen felgyorsítja a beépítés folyamatát.  

• Különösen transzportbetonok készítéséhez alkalmas. 

• A Contopp® Száradásgyorsító 124-el az alábbi hatások érhetők el: 
o ≤ 4 CM % nedvességtartalom 48 órával* az utókezelés befejezése után 
o ≤ 3 CM % nedvességtartalom 14 nappal* az utókezelés befejezése után 
o nagyon nagy vízmegtakarítás és/vagy folyósító hatás 
o könnyű megmunkálhatóság 
o nagy korai és végső szilárdság 

*0,45-ös víz/cement tényezőnél 

 

Keverési modell 
Víz/cement tényező legfeljebb 0,45 

Cementmennyiség 320 kg/m3 

Szilárdsági osztály CT C35 F5 

Konzisztenciaosztály S3 

Legnagyobb szemcseméret 32 mm 

Cementtípus Cement az MSZ EN 197-1 szerint 

Anyagigény kb. 1,6 kg/m3 (0,5 M % a cementsúlyhoz viszonyítva) 

Adagolási tartomány** 0,2 - 3,0 M % a cementsúly arányában 
(az elérni kívánt terüléstől függően) 

≤ 4 CM %-os nedvességtartalom*** 48 óra elteltével 

≤ 3 CM %-os nedvességtartalom*** 14 nap elteltével 
**A szükséges adalékszer mennyisége a kívánt beton tulajdonságoktól függ, és a DIN EN 206-1 szabvány szerinti kezdeti vizsgálat keretében kell 

meghatározni. 

***A száradási időt az utókezelés befejezésétől lehet számítani! 

 

Jellegzetességei 
 

Műszaki adatok 
 

 
Adolf-Oesterheld-Str. 1 

D-97337 Dettelbach 
Tel: +49(0)9324/9199-0 

Fax: +49(0)9324/9199-66 

info@knopp-chemie.com 

 
 

1011 Budapest, Vám utca 

www.kera.hu; kera@kera.hu 

+36 1 201 24 49 

+36 30 933 91 21 

http://www.kera.hu/
mailto:kera@kera.hu
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Feldolgozási 
útmutató 

 

Bedolgozás 

• A CONTOPP® Száradásgyorsító 124 adalékszert a keverővíz utolsó harmadába, vagy a teljes 
keverővízmennyiségbe kell belekeverni. 

• Ügyelni kell a megfegfelelő keverési idő betartására mind a betongyári, mind az építési 
helyszínen történő keverésnél. 

• A feldolgozás során a friss beton hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 ° C-ot. 

• A betonadalékszer használata esetén vegye figyelembe a DIN EN 206-1 előírásait. 

Megfelelőségi igazolások / tanúsítványok 

• megfelel a DIN EN 934-2 szabványnak. 2. táblázat: Beton folyósítószer 

• megfelel a DIN EN 934-2 szabványnak 3.1. és 3.2. táblázat: Beton képlékenyítő 

• Beton képlékenyítő tanúsítvány: 0672 - CPR – 1145 

• Beton folyósító tanusítvány: 0672 - CPR - 1141 

Biztonság 

• A Veszélyes Anyagok Rendelete szerint nem veszélyes anyag 

• A szállításra vonatkozó előírásoknak megfelelően nem veszélyes áru 

• WGK 1 (önbesorolás) kissé veszélyes a vízekre 

• További informácikóért kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot 

 
Megjegyzés 
Az általunk feldolgozott alapanyagok és termékek szigorú gyári ellenőrzéseken esnek át. A külső 

ellenőrzést állami vizsgáló intézetek végzik. Minden információ normál körülményeket feltételezve és 

legjobb tudásunkon alapul. A megadott értékek a fizikai jellemzők változásaitól függően változhatnak. 

A termék csak az alkalmazott eljárással, és az elvárt eredményeket befolyásoló környezeti tényezőkkel 

együtt vizsgálható. A beton megfelelő minőségéhez elengedhetetlen a homok-és cementminőség, a 

keverési arány és a betontechnológia ismert szabályainak megfelelő feldolgozás. Ezen adatlap adatai 

alapján közvetlen jogi felelősség nem származtatható. Az adalékszer használatánál az általános 

munkahigiénés szabályokat kell betartani. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a műszaki fejlődés 

haladásával változtatásokat végezzünk. 

Állapot 
2014.09.01 
 

 

Különleges 

tudnivalók 


