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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%
1) BK = wartość dla betonu kontrolnego
2) MK = wartość dla mieszanki kontrolnej
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Rysunek 1a. Przykładowe krzywe zmiany konsystencji mieszanki
betonowej* w czasie. Widoczne właściwe dopasowanie
charakterystyki SKORBET-M do wymagań produkcji prefabrykatów
przy ok. 45-min. czasie przerobu. Mieszanka z domieszką PCE1
(silny reduktor wody) wykazuje zbyt szybką utratę płynności, co
utrudnia/wydłuża proces formowania. Mieszanka z domieszką
PCE2 (typ utrzymujący konsystencję) wykazuje wysoką płynność
jeszcze długo po 45’, co utrudnia zabiegi wykończenia
powierzchni.
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*Beton prefabrykowanych płyt stropowych zespolonych,
C30/37 XC3 S4 (45’), CEM II/A-V 42,5R 350 kg/m3, w/c=0,46
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Dokumentacja i wymagania podstawowe:
Nr Certyfikatu: 1488-CPR-0053/Z
Nr Deklaracji Właściwości Użytkowych: 4/2021/S-M
Nr Karty Charakterystyki: wersja 1.0/PL z 11.02.2021
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 jasnożółtej, transparentna do lekko mętnej
Gęstość: od 1,10 do 1,16 kg/dm3
Wartość pH: od 3,5 do 5,5
Maksymalna zawartość chlorków: 0,10 % masy
Maksymalna zawartość alkaliów: 3,0 % masy
Oddziaływanie korozyjne: zawiera wyłącznie substancje z listy
aprobowanej A.1 (PN-EN 934-1:2009, Załącznik A)
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Rysunek 1b. Rozwój wytrzymałości betonu* w warunkach
naturalnych i obniżonej temperatury. SKORBET-M zapewnia
wysoką wytrzymałość w każdym okresie dojrzewania. Beton z
domieszką PCE1 (silny reduktor wody) wykazuje wysoką
wytrzymałość we wczesnym okresie, lecz niższą po 28 dniach.
Beton z domieszką PCE2 charakteryzuje się natomiast niską
wytrzymałością wczesną, typową dla domieszek o długim
zachowaniu płynności, lecz spowalniających wiązanie i postęp
hydratacji.
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*Beton prefabrykowanych płyt stropowych zespolonych,
C30/37 XC3 S4, CEM II/A-V 42,5R 350 kg/m3, w/c=0,46
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