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PURCOLOR 5000 (ST) 
výrobok č. 401438 

Stabilizátor  
 
 
Vlastnosti: 
 

PURCOLOR 5000 (ST) pôsobí v oblasti vlhkej 
zemi ako plastifikátor, redukuje výkvety 
a intenzifikuje farby. 
V plastickom až tekutom stave rozvíja táto prísada 
výrazný stabilizačný účinok a zmenšuje tak 
vytváranie výkvetov na betóne. 
 
 
Oblasti použitia: 
 

Na výrobu betónových výrobkov, zvlášť betónovej 
dlažby, ako aj všetkých zafarbených betónov 
v styku s vlhkou zemou.  
Okrem toho na výrobu betónov (transportbetónov) 
s vysokými hodnotami pomeru voda/cement. 
 
 
Technické údaje: 
 

farba:  nažltlá 
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  

(uzavretá nádoba) 
dodávané balenia: 1000 kg kontajner 
   180 kg sud 
     25 kg nádoba 
 
 
Spracovanie: 

PURCOLOR 5000 (ST) primiešavame do hotovej 
zmesi. 
Pridávanie na kamenivo sa musí overiť 
v konkrétnom prípade. 
 

Dávkovanie (vzťahované na cement): 

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

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

• V oblasti vlhkej zemi pôsobí PURCOLOR 
5000 (ST) ako plastifikátor. 

• PURCOLOR 5000 (ST) zmenšuje vytváranie 
výkvetov. 

 
 
Kontrola: 
PURCOLOR 5000 (ST) je certifikovaná prísada do 
betónu zo skupiny stabilizátorov podľa EN 934-2: 
T4 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 
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