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RUXOLITH T3 (VZ) 
výrobok č. 406318 

Spomaľovač na báze fosfátu  
 
 
Vlastnosti: 
 

RUXOLITH T3 (VZ) spomaľuje hydratačný proces 
cementu, čím sa značne predlžuje doba 
spracovateľnosti betónu.  
Tým sa zreteľne zredukuje hydratačné teplo 
v počiatočnej fáze a rozdelí sa na dlhšiu dobu. 
Za určitých okolností to spôsobuje zmenšenie 
trhlín z tepla.  
 
 
Oblasti použitia: 
 

RUXOLITH T3 (VZ) je vhodný na výrobu 
masívnych konštrukčných dielov s veľkou tvorbou 
tepla. Takisto sa jeho použitie odporúča pri 
betónovaní pri vysokých vonkajších teplotách. 
Dobré výsledky sa dosahujú naprieč celým 
spektrom priemyslu spracujúceho cement.  
 
Na výrobu betónových výrobkov, ako sú dlažbové 
kamene, betónové rúry a panely. Ďalej na výrobu 
transportbetónu. 
 
 
Technické údaje: 
 

farba:  priezračná, červenkastá 
konzistencia: kvapalina 
merná hmotnosť: 1,1 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 
 
 
Dávkovanie (vzťahované na cement): 

prípustné dávkovanie:  1,8 % hmot. 
odporúčané dávkovanie: 0,1 – 2,5 % hmot. 
 
 

Spracovanie: 

RUXOLITH T3 (VZ) zásadne pridávame do 
hotovej zmesi. 
Ak sa má pridávať na kamenivo, treba najprv 
v konkrétnom prípade overiť účinky. 
 
 
Osobitné upozornenia: 

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

• Pri cementoch, ktoré vo všeobecnosti 
nereagujú alebo len veľmi slabo reagujú na 
prísady, môžeme aj pri spomaľovači 
RULOXITH T3 (VZ) očakávať slabší účinok.  

• Predávkovanie spomaľovača RULOXITH T3 
(VZ) môže spôsobiť tzv. bleskové stuhnutie. 

• Pri maximálnej dávke môže RULOXITH T3 
(VZ) úplne zastaviť hydratáciu cementu.  

 
 
Kontrola: 

RULOXITH T3 (VZ) je certifikovaná prísada do 
betónu zo skupiny spomaľovačov podľa EN 934-2: 
T8 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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