
         
 

 

 

Технически проспект 

REOTOL-SPL 
Суперпластификатор тип F за бетон 
 
 

Описание 
 
Течна добавка, която действа като 
суперпластификатор с голям спектър на 
приложение за най-често използваните 
бетони (ASTM C-494: тип A, F). Предлага 
следните предимства:  
• Прибавен по време на приготвянето на 

бетона, намалява количеството на 
необходимата вода за забъркване до 
15%  следователно на водо-циментовия 
фактор (в/ц), в резултат на което се 
увеличава значително началната и 
крайна якост на бетона.  

• Прибавен към вече забъркан бетон, той 
го пластифицира, от 1-4 cm на 18-22 
cm, без  допълнително добавяне на 
вода. 

• Допринася за по-добрата хидратация на 
цимента, което означава, че е 
постигнато най-виското възможно най-
добра експлоатация. 

• Улеснява втвърдяването на бетона, 
действа срещу разделянето на 
компонентите му, значително улеснява 
работата и с бетонпомпи. 

• Значително намалява свиването и 
предотвратява появата на пукнатини . 

• Съществено подобрява 
водонепропускливостта на бетона. 

• Няма въздуховъвличащо действие. 
• Не съдържа хлориди или други 

корозиращи съставни части. 
• Съвместим е с всички цименти тип 

PORTLAND. 
  

Сертифициран с маркировка CE като 
широко обхватна водонамаляваща добавка 
- суперпластификатор за бетон според EN 
934-2: T3.1 и T3.2, сертификат номер: 0906-
CPR-02412007. 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
 
REOTOL-SPL е необходим елемент за 
приготвянето на високоякостни бетони, видими 
бетони, полагане с бетонопомпи, замазки над 
системи за подово отопление и т.н.  
                                                                

Технически характеристики 
 
Цвят:          тъмно кафяв  

Плътност:       1,11 - 1,17 kg/lit 

pH:                 8,20 ± 0,40 

Максимум съдържание  
на хлор:           без хлор 

Максимум съдържание  
на алкали:  ≤ 6,0% по тегло  
 

Указания за употреба 
 
REOTOL-SPL може да се добавя: 
•  Към водата за забъркване по време на 
приготвяне на бетон или замазка. 
•  Към готовата бетонна смес директно 
преди употреба. В този случай, за да се 
постигне еднородна смес с  REOTOL-SPL  
е достатъчно да се бърка около 4-5 мин. 
във въртящия контейнер на 
бетоносмесителя. 
 

Разход 
 
Като  суперпластификатор - тип F: 
0,2-1,4 kg на 100 kg цимент.   

            
 

Разходът на REOTOL-SPL, при добавяне в 
готовя бетон, зависи толкова от началната 
обработваемост на бетона колкото и от 
крайната според желанието. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта 
в практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже 
определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на 
изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при 
които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. 

 

 

 
 
 

Опаковка 
 
•  Туби от 20 kg. 
•  Варели от 240 kg. 
•  Контейнер 1000 kg. 
 

Трайност - Съхранение 
 
18 месеца от датата на производство, ако 
се съхранява в оригинални неразпечатъни 
опаковки, при температури +5OC и +35OC. 
Защитено от измръзване и директна 
слънчева светлина.  
 

Забележки 
 
Предозирането може да забави времето за 
полагане, без да промени  негативно по 
какъвто и да е начин крайната якост. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

0906 
 

ISOMAT S.A. 
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios 

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece 
 

07 

0906-CPR-02412007 

EN 934-2:2009 

 
REOTOL-SPL 

High-Range Water Reducing/                              
Superplasticizing Admixture 

EN 934-2: T3.1/3.2 

 
Max chloride content: chloride free 

Max alkali content: ≤ 4.0 % by weight 

Corrosive behavior 1): - 

Dangerous substances: none 

 
 
1):Only required when placed in the market of a member 
state which regulates these items 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


