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BETOCRETE 406 (FM) 
výrobok č. 406146 

Stekucovač betónu so zvláštnymi vlastnosťami 
 
 
Oblasti použitia: 
 

BETOCRETE 406 (FM) je kvalitný stekucovač 
s obsahom pucolánu na zhotovovanie 
nepriepustného trvanlivého betónu. Použitie 
stekucovača BETOCRETE 406 (FM) sa osobitne 
odporúča vtedy, keď sa kladú vysoké požiadavky 
na trvanlivosť betónu, ako sú 
• mimoriadna pevnosť 
• zvýšená odolnosť voči pôsobeniu mrazu 

a posypových solí 
• vodotesnosť 
• maximálna odolnosť voči agresívnym médiám 
alebo 
• zvýšená penetračná nepriepustnosť pri 

pôsobení látok ohrozujúcich vodu. 
V závislosti na veľkosti dávkovania a receptúre 
betónu treba počítať so skokom v konzistencii cez 
2 stupne. 
 
Pôsobenie: 
 

BETOCRETE 406 (FM) je vodnatá suspenzia 
vysoko aktívneho pucolánu v kombinácii 
s vybraným stekucovačom. Účinok spočíva 
v synergickom efekte: 
• redukovanie kapilárnych pórov zmenšením 

hodnoty pomeru voda/cement 
• uzatváranie kapilár reakciou prebytočného 

hydroxidu vápenatého s reaktívnym 
pucolánom. 

V zatvrdnutom betóne sa trvalo zlepšuje tesnosť, 
pevnosť a odolnosť voči chemickému 
a mechanickému pôsobeniu. Pri dekoratívnom 
betóne dosiahneme rovnomernejší povrch. 
V čerstvom betóne prídavok stekucovača 
BETOCRETE 406 (FM) zlepšuje čerpateľnosť 
a stabilitu, pričom sa minimalizuje náchylnosť na 
vytváranie výkvetov.  
 
Ekologické údaje: 
Podľa predpisov o cestnej a železničnej preprave 
nebezpečných nákladov sa BETOCRETE 406 
(FM) nepovažuje za nebezpečnú látku. 
Dodržiavajte bežné bezpečnostné opatrenia pri 
zaobchádzaní s chemikáliami.  

BETOCRETE 406 (FM) mierne ohrozuje vodu: 
trieda ohrozenia = 1 (samozaradenie). 
 

Dodržiavajte Bezpečnostný list ES! 
 
Spracovanie: 
BETOCRETE 406 (FM) sa vždy pridáva do 
hotovej zmesi. Pri prvom použití nadávkujeme 1/3 
zvyčajného množstva vody a pridáme požadované 
množstvo stekucovača BETOCRETE 406 (FM). 
Potom s pridávaním ďalšej vody vymiešame do 
zvyčajnej konzistencie. Ďalšie zmesi už 
zamiešame s takto zisteným množstvom vody. 
Po dlhšom státí, najmenej však každé 3 mesiace 
BETOCRETE 406 (FM) pred použitím 
zhomogenizujeme premiešaním alebo 
prečerpaním.  
 
Technické údaje: 
 
farba:  antracitová 
dodávaná forma: kvapalina 
merná hmotnosť: 1,44 g/cm3 (pri 20 °C) 
teplota pri spracovaní: > 5 °C 
skladovanie:  chránene pred mrazom 

a nečistotami 
trvanlivosť: 1 rok (pri skladovaní 

v uzavretom origin. obale) 
 
Dávkovanie: 
prípustné dávkovanie:  3,5 % hmot. 
odporúčané dávkovanie:  0,7 – 3,5 % hmot.
 
Kontrola: 
BETOCRETE 406 FM je certifikovaná prísada do 
betónu zo skupiny stekucovačov podľa EN 934-2: 
T3.1 a 3.2 a je registrovaná pod číslom certifikátu 
0764-CPD-0012 (podľa EN 934-2:2001). 
 
Korozívne účinky: 
Podľa DIN V 18998 nemá korozívne účinky na 
oceľ. 
 
Zásaditosť: 
Produkt je vhodný na použitie s alkalicky citlivým 
kamenivom.  

záväzne písomne potvrdené. Tento popis výrobku nezbavuje používateľa jeho povinnosti starostlivo konať. Pri pochybnostiach je 
potrebné zhotoviť vzorové plochy. Vydaním nového znenia tohto prospektu stráca starý prospekt svoju platnosť. 07/03 DK 


