
                       

                       

           
         CRIOBETON

Accelerator de priza si antiinghet
Descrierea produsului

Criobeton este un produs lichid,
fara  cloruri,  cu  efect  de
accelerator de priza si antiinghet
pentru  betoane  si  alte  mixturi
cimentoase.Accelereaza
hidratarea  cimentului  rezultand
timp de priza redus si  rezistente
initiale  ridicate  ale betonului.  In
beton,  Criobeton  accelereaza
reactia  chimica  dintre  cimentul
Portland  si  apa.  Grabeste
formarea  gelului  care  leaga
agregatele betonului. Accelerarea
formarii gelului scurteaza timpul
de  priza  al  betonului,
compenseaza efectul de intarziere
de  priza  al  timpului  friguros  si
contribuie  la  obtinerea
rezistentelor  inalte.  Formarea
gelului  produce  caldura  in
intreiorul  betonului,  ajutand  la
protejarea  acestuia  de  inghet  in
primele  ore  de  la  punerea  in
opera.  Criobeton  nu  contine
clorura de calciu.   

Beneficii si avantaje
 Formulat  special  pentru  a

reduce  timpul  de  priză  al
betonului  si  a  mări
rezistenţele  iniţiale  ale
betonului in condiţii de clima
rece.

 Timpi  redusi  de  intarire  a
betonului si pe timp friguros.

Proprietati
Aspect: lichid brun
Greutate  specifica:  1.4  kg/l  la
20°C
Aer introdus: zero
Continut cloruri: zero
Termen de valabilitate: 12 luni

Aplicatii principale
Dozaj:1% - 2% din cantitatea de ciment (1 kg – 2 kg la 100 kg
ciment).  Cantitatea  de  Criobeton  va  depinde  de  conditiile  de
lucru specifice, de materialele locale si de procentul de accelerare
si a rezistentelor initiale cerute. Performantele lui Criobeton vor
fi reglate in urma unor teste preliminarii cu agregatele si cimentul
folosit. 
Dozajul tipic este intre 1 kg si 2 kg la 100 kg ciment, dar se pot
folosi  dozaje  si  pana  la  4  kg la  100  kg ciment.  Supradozarea
Criobeton  va avea ca efect  o mai  buna accelerare  a prizei  dar
poate scadea rezistentele finale ale betononului. 

Compatibilitatea cu cimenturile
Criobeton este compatibil cu toate tipurile de ciment Portland, 
pozolanic si ciment cu calcar; este deasemenea compatibil cu 
betoane ce contin 
cenusa de furnal si/sau praf de silice.

Compatibilitate cu alti aditivi 
Criobeton este compatibil cu aditivii antrenori de aer ca 
AERTEK, cu reducatorii de apa gama PLASTIBET,  cu 
reducatorii de apa de nivel inalt ca si gama FLUX MIX. Trebuie 
evitata amestecarea  lui Criobeton cu alti aditivi inaintea 
introducerii in beton. Daca aditivii au fost introdusi in beton 
separat, acestia vor functiona cum este prescris. 

Modul de dozare
Criobeton este un aditiv lichid pentru a usura manopera si este 
livrat gata preparat. Este disponibila o gama completa de 
dozatoare de mare precizie. Criobeton poate fi introdus in apa de 
amestec sau la sfarsitul procesului de amestecare a betonului. 
Criobeton nu trebuie sa intre in contact cu alti aditivi inaintea 
introducerii in beton. 

Ambalaj
Criobeton
este livrat in
IBC-uri de
1000 l. 



Stocare 

Criobeton trebuie stocat peste 0°C
si protejat de inghet.

Asistenta tehnica
Departamentul tehnic este disponibil
pentru  a  va  asigura  asistenta  in
corecta utilizare a produsului.
 
Consultanta    

Pentru  consultanta sau recomandari specifice va rugam sa consultati 
fisa de securitate la tel: 0356711580 sau sa contactati serviciul tehnic al 
societatii ERCA CHIM RO.

Indicatii de pericol: Nu se supune clasificarii.

Nu este periculos conform regulilor de transport

Avertizare: 
Informatiile mai sus mentionate sunt cu caracter informativ , sunt 
bazate pe cunostintele si experienta noastra actuala si nu implica 
nici o 
responabiliatate din partea   ERCA CHIM RO srl.

Aceste  informatii  se  bazeaza  pe  experientele  noastre  din

laborator si  datorita factorilor care pot afecta rezultatele finale

(  tipul  cimentului,  curba  granulometrica  a  agregatelor,

temperatura ambientala, etc) se recomanda efectuarea testelor

de laborator de catre client, inaintea utilizarii produsului
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