
 

 

 

DOMIESZKA DO WYROBÓW WIBROPRASOWANYCH 

CHARAKTERYSTYKA 

ADMITEX AP3 jest plastyfikatorem do stosowania w produkcji elementów z betonu wibroprasowanego. Charakteryzuje się 
mocnym działaniem dyspersyjnym, lekkim napowietrzeniem oraz silną retencją wody. Połączenie tych cech daje doskonały  
efekt przy produkcji kostki brukowej, krawężników, obrzeży itp. Mechanizm retencji powoduje możliwość regulacji wody  
zarobowej w szerokim zakresie bez efektów negatywnych np. „ beczek ”. Poprawa hydratacji cementu umożliwia wzrost  
gęstości wyrobów i związaną z nim poprawę parametrów mechanicznych. 
 
ZASTOSOWANIE 

• do wyrobów drogowych: kostka brukowa, krawężniki 
• do warstw fakturowych i konstrukcyjnych betonów wibroprasowanych, 
• do wyrobów małej architektury: palisady, donice itd., 

 

DOZOWANIE 

Domieszkę należy dozować w zakresie 0.3 – 0.5 % masy spoiwa do warstwy konstrukcyjnej oraz 0.4 – 0.5 % masy cementu do    
warstwy fakturowej. Dozować razem z wodą zarobową. Czas mieszania oraz optymalna ilość domieszki powinna być określona  
na podstawie prób. 

 

DANE TECHNICZNE 

Baza: modyfikowane surfaktanty 

Barwa: mleczno-biała 

Gęstość: 1,000±0,02 

pH: 8-10 
 

MAGAZYNOWANIE 

Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-40ºC. 
Po dłuższym składowaniu lub zamarznięciu należy przemieszać. Produkt jest niepalny. Termin ważności wynosi 12 
miesięcy. 
 

OPAKOWANIE I TRANSPORT 

• w 1000 litrowych kontenerach zwrotnych, 
• w 200 litrowych beczkach z tworzywa sztucznego zwrotnych, 
• transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR, 
• domieszka jest produktem praktycznie nieszkodliwym, 
 
 



 

 

 

DOMIESZKA DO WYROBÓW WIBROPRASOWANYCH 

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA 

ADMITEX AP 3 nie jest materiałem niebezpiecznym. Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami 
bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami, błoną śluzową oraz skórą. W razie zbrudzenia zdjąć ubranie i spłukać 
zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody. 
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki. 

 
UWAGI 
Dane zawarte w Karcie Informacyjnej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie 
w produkcji i praktycznym stosowaniu. Ze względu na zróżnicowane użycie surowców przy produkcji betonu 
należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja jakości obejmuję jedynie sprzedaż i dostawę 
produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt. 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 32 601 24 79 

 


