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Wymagania użytkowe wg PN-EN 934-2+A1:2012
Tablica 3.1 (przy zachowaniu jednakowej konsystencji)
Zmniejszenie ilości wody zarobowej (beton wzorcowy I):
≥ 12% MK2)
Wytrzymałość na ściskanie (beton wzorcowy I):
po 1 dniu ≥ 140% BK1) i po 28 dniach ≥ 115% BK
Zawartość powietrza w mieszance betonowej (beton wzorcowy I):
≤ MK + 2%
Tablica 3.2 (przy zachowaniu jednakowego współczynnika w/c)
Zwiększenie konsystencji (beton wzorcowy IV):
≥ MK + 120 mm opadu stożka
Utrzymanie konsystencji w czasie (beton wzorcowy IV):
Po 30 min. ≥ początkowa konsystencja MK
Wytrzymałość na ściskanie (beton wzorcowy IV):
po 28 dniach ≥ 90% BK
Zawartość powietrza w mieszance betonowej (beton wzorcowy IV):
≤ MK + 2%
Tablica 7 (przy zachowaniu jednakowej konsystencji)
Wytrzymałość na ściskanie (beton wzorcowy I):
W 20 °C: po 24h ≥ 120% BK1) i po 28 dniach ≥ 90% BK
W 5 °C: po 48h ≥ 130% BK
Zawartość powietrza w mieszance betonowej (beton wzorcowy I):
≤ MK2) + 2%
1) BK = wartość dla betonu kontrolnego
2) MK = wartość dla mieszanki kontrolnej
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Rysunek 1. Potencjał superplastyfikatora SKORBET na tle innych
domieszek klasyfikowanych jako silne reduktory wody: soli
sodowej kondensatu naftalenowo-formaldehydowego (SNF) oraz
przykładowego polikarboksyeteru (PCE, typ pośredni w relacji
redukcja wody—czas zachowania urabialności). Widoczny
pozytywny wpływ na wytrzymałość, zwłaszcza początkową, betonu
dojrzewającego w warunkach naturalnych i zimowych. Badania
przeprowadzone na betonie wzorcowym (zawartość cementu 350
kg/m3) przy stałej konsystencji, o zawartości wody 180 kg/m3
(beton kontrolny) oraz 145 kg/m3 (betony z kolejnymi domieszkami,
redukcja wody 19%)
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Dokumenty i wymagania podstawowe:
Nr Certyfikatu: 1488-CPR-0053/Z
Nr Deklaracji Właściwości Użytkowych: 1/07/2013/S
Karta Charakterystyki: wersja 1.0/PL z 23.12.2020
Producent: LUBANTA Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny ul. Armii Poznań 49, 62-030 Luboń
Postać: domieszka ciekła
Jednorodność: jednorodna podczas stosowania
Barwa: bezbarwna do słomkowej/żółtej
Gęstość: od 1,12 do 1,18 kg/dm3
Wartość pH: od 7 do 9
Maksymalna zawartość chlorków: 0,10 % masy
Maksymalna zawartość alkaliów: 5,0 % masy
Oddziaływanie korozyjne: zawiera wyłącznie substancje z listy
aprobowanej A.1 (PN-EN 934-1:2009, Załącznik A)

—

—

—

-

-

Rysunek 2. Technologia dwustopniowego dozowania domieszki
upłynniającej: dozowanie zasadnicze 1,5% m.c. na wytwórni i
dodatkowe 1% po 45 minutach + 5 minut dodatkowego mieszania.
Widoczne przewidywalne upłynnienie domieszką SKORBET bez
wpływu na gęstość (zawartość powietrza) mieszanki w porównaniu
do superplastyfikatora na bazie soli sodowej kondensatu
naftelanowo-formaldehydowego (SNF)
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