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Práva kupujúceho ohľadom kvality našich materiálov sa riadia podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek 
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SAVEMIX® 2000 (BV) 
výrobok č. 406125 

Plastifikátor   
 
 
Vlastnosti: 
 

SAVEMIX® 2000 (BV) má plastifikačný účinok. 
Dosiahne sa lepšia zhutniteľnosť betónu. 
Vznikne zacelený povrch, tesnejšia 
a rovnomernejšia štruktúra betónu. 
Následkom je, že v oblasti zemnej vlhkosti je 
lepšia odolnosť a väčšia konečná pevnosť. 
SAVEMIX® 2000 (BV) nepodporuje pri plastickej a 
mäkkej konzistencii vytváranie vzduchových 
pórov. 
SAVEMIX® 2000 (BV) rozvíja mimoriadne dobré 
vlastnosti v kombinácii s hnedouhoľným 
popolčekom. 
 
 
Oblasti použitia: 
 

SAVEMIX® 2000 (BV) je vhodný na výrobu 
betónových výrobkov, ako sú dlažbové kamene, 
betónové obrubníky a rúry. Ďalej na výrobu 
šachtových vencov resp. šachtových stavebných 
dielcov. 
SAVEMIX® 2000 (BV) sa ďalej taktiež hodí na 
výrobu všetkých ostatných betónov, vrátane 
transportbetónov. 
 
 
Technické údaje: 
 

farba:  tmavohnedá 
konzistencia: kvapalina 
merná hmotnosť: 1,16 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: 

SAVEMIX® 2000 (BV) pridávame do hotovej 
zmesi alebo s časťou zámesovej vody (závisí od 
miešačky). 
Optimálny účinok sa dosahuje pri pridávaní do 
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). 

• Keď SAVEMIX® 2000 (BV) pridávame do 
hotovej zmesi alebo s časťou zámesovej vody, 
musíme zohľadniť vyššiu účinnosť resp. 
dávkovať menej prísady. 

 
 
Kontrola: 

SAVEMIX® 2000 (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. 
 
 
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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