
Technický list

PLASTIPROOF 

Plastifikátor, typ A - hydroizolačná prímes do betónu

Popis

PLASTIPROOF je tekutá prísada pôsobiaca 
ako plastifikátor do betónu a hydroizolačné 
činidlo (ASTM C-494: typ A), ktorá ponúka 
nasledujúce výhody:

Výrazne zvyšuje vodonepriepustnosť proti  
tlakovej  vode alebo kapilárnej absorpcií.
Zlepšuje spracovateľnosť bez prídavku 
vody.
Nemá prevzdušňujúci účinok.
Neobsahuje chloridy ani žiadne korozívne 
zložky
Je kompatibilný so všetkými druhmi 
portlandského cementu.

Certifikovaný s označením CE ako vodu- 
redukujúca - plastifikačná zmes do betónu v 
súlade s EN 934-2: T2 a T9, číslo certifikátu: 
0906-CPR-02412007.

Oblasti použitia

PLASTIPROOF je potrebná prísada na 
prípravu vysokopevnostných betónov, 
pohľadových betónov, čerpaných betónov 
atď. Je vhodný pre všetky typy betónových 
prvkov, ktoré sa trvalo alebo dočasne 
nachádzajú v styku s vodou, ako základy, 
pivnice, nádrže na vodu, tunely, kanály, 
odpadové nádrže, bazény a pod.

Technické údaje

tmavo hnedáFarba:

Hustota
: 

1,08 - 1,14 kg/lit 

pH: 8,00  2,00 

Max. obsah chloridov: neobsahuje chloridy 
Max. obsah alkálií: ≤ 4,0% hmotnosti

Návod na použitie

PLASTIPROOF sa môže pridávať:
Do zámesovej vody pri príprave betónu.
Do transportbetónu tesne pred použitím.

V prípade transportbetónu je potrebné betón 
v domiešavači miešať po dobu ďalších 3-5 
minút, aby sa dosiahlo rovnomerného 
rozptýlenia do betónovej zmesi.

Spotreba

0,2-0,5 kg na 100 kg cementu.

Balenie

PLASTIPROOF je dodávaný v plastových 
kontajneroch po 5 kg, 20 kg, v sudoch po 240 
kg a v nádržiach po 1000 kg.

Skladovanie

18 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní 
v originálnom neotvorenom balení pri teplote 
od +5°C a +35°C. Chráňte pred priamym 
slnečným žiarením a mrazom.

Poznámky

Nadmerná dávka môže spôsobiť 
spomalenie doby tuhnutia bez negatívneho 
ovplyvnenia konečnej pevnosti.



Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach oddelenia 
výskumu a vývoja spoločnosti ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. Rady a 
odporúčania vzťahujúce sa k aplikácii produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky aplikácie sú mimo 
kontrolu našej spoločnosti. Z toho dôvodu je používateľ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný pre zamýšľané 
použitie. Toto vydanie technického dátového listu automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa 
rovnakého produktu.
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EN 934-2:2009 

PLASTIPROOF 

Vodu-redukujúca/ plastifikačná  a vodeodolná 
prísada do betónu

EN 934-2: T.2 & Τ.9 

Max obsah cgloridov: neobsahuje chloridy

Max. obsah alkálií: ≤ 4,0 % hmotnosti

Správanie žieraviny 
1)

: -

Nebezpečné látky: žiadne

1)
:

Vyžaduje sa iba pri uvedení na trh členského štátu, 
ktorý spravuje tieto položky
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