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REMITAN (BV) 
výrobok č. 401421 

Plastifikátor  
so schopnosťou zadržiavať vodu  
 
 
Vlastnosti: 
 

REMITAN (BV) pôsobí v oblasti vlhkej zemi ako 
plastifikátor. Zlepšuje sa zhutniteľnosť betónu.  
Vytvára zacelený povrch, hutnejšiu 
a rovnomernejšiu štruktúru betónu. 
REMITAN (BV) zmenšuje vytváranie výkvetov 
a neredukuje potrebné množstvo vody. 
 
 
Oblasti použitia: 
 

Na výrobu betónových výrobkov, ako sú dlažbové 
kamene, betónové rúry a panely. Ďalej na výrobu 
transportbetónu. 
 
 
Technické údaje: 
 

farba:  mliečna 
konzistencia: kvapalina 
merná hmotnosť: 1,05 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: 

REMITAN (BV) podľa možnosti pridávame do 
štrkopieskovej zmesi. 
Pri veľmi nasiakavom kamenive najprv overíme 
pridávanie plastifikátora REMITAN (BV) do 
konkrétnej hotovej zmesi. 
 
 
Dávkovanie (vzťahované na cement): 

prípustné dávkovanie:  0,5 % hmot. 
odporúčané dávkovanie: 0,2 – 0,8 % hmot. 

Osobitné upozornenia: 

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

• REMITAN (BV) neredukuje potrebné 
množstvo vody. 

• Do suchých zmesí sa odporúča pridať navyše 
vodu v množstve 5 – 7 l/m3. 

• Pri transportbetóne je možné nebezpečenstvo 
vysychania pri preprave na stavenisko 
podstatne zmenšiť.  

• Pri prípustnom maximálnom dávkovaní 
nepodporuje REMITAN (BV) vytváranie 
vzduchových pórov. 

• Po zvýšení dávky vody reaguje cement 
v oblasti zemnej vlhkosti oveľa lepšie. To 
spravidla vytvára vyššie konečné pevnosti.  

 
 
Kontrola: 

REMITAN (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. 
 
 
Zásaditosť: 

Produkt je vhodný na použitie s alkalicky citlivým 
kamenivom.  
 
 
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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