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BETOMIX BV10 (BV) 
výrobok č. 406143 

Plastifikátor  
 
 
Vlastnosti: 
 

BETOMIX BV 10 (BV) je plastifikátor pre 
konzistenčný stupeň „tuhý“. Spôsobuje dobré 
bočné prepojenie, vynikajúce vytváranie vrstiev 
s rôznou štruktúrou pórov a minimalizuje lepivosť 
na zaťažených stojkách. 
 
 
Oblasti použitia: 
 

BETOMIX BV10 (BV) sa používa všade tam, kde 
sa vyžaduje dobré bočné prepojenie a nízka 
lepivosť.  
Hlavne v oblasti betónových prefabrikátov, za 
určitých podmienok aj v transportbetóne. 
 
 
Technické údaje: 
 

farba:  bledomodrá 
konzistencia: kvapalina 
merná hmotnosť: 1,0 g/cm3  
teplota pri spracovaní: od +5 °C 
skladovanie:  chránene pred mrazom 

a nečistotami 
trvanlivosť: 1 rok, pri 20 °C (uzavreté) 
dodávané balenia: 1000 kg kontajner 
   180 kg sud 
     25 kg nádoba 
 
 
Spracovanie: 

BETOMIX BV10 (BV) sa prednostne pridáva do 
hotovej zmesi alebo s časťou zámesovej vody 
(závisí od miešačky). 
 
 

Dávkovanie (vzťahované na cement): 

prípustné dávkovanie:  0,25 % hmot. 
odporúčané dávkovanie:  0,1 – 0,4 % hmot. 
 
 
Osobitné upozornenia: 

• Pred použitím v betóne je vždy potrebné 
urobiť skúšku vhodnosti podľa platných 
noriem (DIN aj EN). 

• Pri vyšších hodnotách pomeru voda/cement, 
od oblasti plastického betónu môže BETOMIX 
BV10 (BV) za určitých okolností prispievať 
k vytváraniu vzduchových pórov. 

 
 
Kontrola: 
BETOMIX BV10 (BV) je certifikovaná prísada do 
betónu zo skupiny plastifikátorov podľa EN 934-2: 
T2 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. 
 
 
Poradenstvo poskytuje: 
naše oddelenie betónových technológií 

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 


