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Práva kupujúceho ohľadom kvality našich materiálov sa riadia podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek 
nad rámec tu uvedeného použitia je Vám k dispozícii naša technická poradenská služba. Údaje o použití sú záväzné až keď sú právne 
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REMICRETE (FM) 
výrobok č. 401410 

Stekucovač 
 
 
Vlastnosti: 
 

REMICRETE (FM) je veľmi účinný stekucovač 
3. generácie na báze polyéterového karboxylátu. 
Oproti bežným stekucovačom sa môžu zhotovovať 
veľmi homogénne betónové resp. cementové 
lepidlá, ktoré majú vďaka inovatívnemu 
surovinovému základu veľmi nízke vnútorné 
trenia. 
Vďaka vysokej účinnosti stekucovača dodávaného 
ako hotový prípravok sú potrebné iba veľmi malé 
dávky na preskočenie niekoľkých konzistenčných 
stupňov. Podľa súčasného stavu našich 
poznatkov REMICRETE (FM) neovplyvňuje 
hydratáciu a vytvára dobré počiatočné i konečné 
pevnosti.   
 
 
Oblasti použitia: 
 

REMICRETE (FM) je koncipovaný na použitie vo 
výrobniach transportbetónov i prefabrikátov. 
Špeciálne je možné vyrábať betóny, ktoré sa 
napriek veľmi nízkej hodnote pomeru voda/cement 
alebo veľmi veľkému podielu jemných častíc dobre 
stekucujú a spracovávajú. 
Popri použití ako stekucovač do betónov podľa 
DIN 1045 resp. betónov podľa smernice 
Nemeckého výboru pre liaty betón a predpäté 
betóny podľa DIN 4227-1 sa REMICRETE (FM) 
zvlášť hodí na výrobu samozhutňujúceho betónu. 
Osobitne dobre rozvíja REMICRETE (FM) svoje 
účinky v samozhutňujúcom betóne pri použití 
hnedouhoľného popolčeka podľa EN 450. 
 
 
Spracovanie: 

REMICRETE (FM) sa dodáva ako hotový 
prípravok a do betónu ho pridávame na konci 
miešania až po pridaní všetkých surovín vrátane 
vody. 
Optimálny obsah vody na dosiahnutie 
požadovanej konzistencie na spracovanie sa musí 
zistiť skúškou vhodnosti.  
 

Technické údaje: 
farba:  bledožltá 
konzistencia: kvapalina 
merná hmotnosť: 1,1 g/cm3  
 
Dávkovanie (vzťahované na cement): 
prípustné dávkovanie:  1,1 % hmot. 
normálny betón:  0,4 – 0,7 % hmot. 
samozhutňujúci betón: 0,5 – 1,4 % hmot. 
 
Skladovanie, trvanlivosť a dodávané balenia  
skladovanie:  v chlade a pri konštantných 

teplotách v uzavretých 
originálnych obaloch 

trvanlivosť: najmenej 12 mesiacov, 
citlivý na mráz  

dodávané balenia: 1060 kg kontajner 
   210 kg sud 
 
Osobitné upozornenia: 
• Pred použitím v betóne je vždy potrebné 

urobiť skúšku vhodnosti podľa platných 
noriem (DIN aj EN). 

• So stekucovačmi 3. generácie musí vždy 
zaobchádzať poučený a odborne znalý 
personál.  

• Doba účinku stekucovača závisí od 
poveternostných podmienok. 

• Účinok stekucovačov tohto vývojového stupňa 
je neporovnateľný s bežnými stekucovačmi 
a vyžaduje si vždy aplikačné poradenstvo pre 
konkrétne prípady použitia.  

 
Kontrola: 
REMICRETE (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. 
 

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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