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REMICOLOR® S-200 
výrobok č. 401493 

Farba do jadrových betónov 
na menej významné použitie 
 
 
Vlastnosti: 
 

REMICOLOR® S-200 sa vyrába osobitným 
postupom s použitím sadzí. Vďaka tomuto 
postupu sadze v tekutej farbe veľmi dobre 
dispergujú.  
Homogenita farby REMICOLOR® S-200 
zabezpečuje rovnomerné a intenzívne zafarbenie 
betónovej štruktúry. 
 
 
Oblasti použitia: 
 

REMICOLOR® S-200 je kvôli svojmu zloženiu 
vhodný iba do jadrových betónov vo výrobe 
betónových výrobkov. 
Popritom sa REMICOLOR® S-200 môže 
v betonárstve použiť na také účely, pri ktorých 
zafarbenie má menej významnú úlohu. 
 
 
Technické údaje: 
 

farba:  čierna 
konzistencia: kvapalina  
merná hmotnosť: 1,1 g/cm3  
teplota spracovania: od +5 °C 
skladovanie: chránene pred mrazom 

a nečistotami 
trvanlivosť:  6 mesiacov pri +20 °C 
dodávané balenia: 1000 kg kontajner 
   800 kg kontajner 
   500 kg kontajner 
   180 kg sud 
 
 
Pridávané množstvá: 
 

dávkovanie:  2 – 5 % na kg cementu 

Spracovanie: 

Celé množstvo farby REMICOLOR® S-200 
potrebné na dosiahnutie požadovaného odtieňa sa 
dávkuje automaticky dávkovačom alebo ručne na 
kamenivo.  
Odporúčame najprv predmiešať asi 45 sekúnd, 
potom nadávkovať cement, vodu a prípadné 
ďalšie prísady.  
Hlavné miešanie musí bezpodmienečne trvať 120 
sekúnd.  
 
 
Osobitné upozornenia: 

• REMICOLOR® S-200 nahrádza tekutú farbu 
do betónu REMICOLOR® Ruß. 

• Doba miešania sa mení podľa použitých 
surovín a vybavenia miešačky. 

• Podľa druhu resp. pôvodu cementu môže byť 
konečný farebný odtieň odlišný. 

• Kamenivo môže za určitých okolností zmeniť 
farebný odtieň. 

• Bezpodmienečne treba urobiť najprv pokusy 
predovšetkým na zistenie veľkosti dávok 
a farebného odtieňa.  

• REMICOLOR® S-200 sa po mesiaci státia 
musí aspoň raz za týždeň prečerpať resp. 
zhomogenizovať. 

• Farba REMICOLOR® S-200 nie je vhodná do 
predsádkového betónu. 

• Na želanie sa farba REMICOLOR® S-200 
dodáva s protimrazovou ochranou do -7 °C. 

 
 
Bezpečnostné predpisy: 

pozri Bezpečnostný list ES 
 
 
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. 03/03 DK 
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