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Produkt 
 

Działanie i zastosowanie 
Dozowanie 

Gę stość  
Kolor 

 
Opakowania 
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Plastyfikator 
 T (BV) 

Plastyfikator o dodatkowym działaniu stabilizują cym do betonó w o 
niskim wskaźniku W/C. Zmniejsza napięcie powierzchniowe wody 
zarobowej Poprawia zagęszczenie mieszanki i skraca czas wibracji. 
Poprawia wczesną  i końcową  wytrzymałość. Moż e być stosowany z 
kruszywami wraż liwymi na alkalia. Stosowany do produkcji kostki 
brukowej, rur i płyt chodnikowych. 
 
Baza chemiczna : lignosulfoniany 
 

 
0,20 – 0,35 % 

 
1,13 g/cm3 
brą zowy 

 

 
(K) 1010 kg 
(B)   230 kg 

Plastyfikator 
145 (BV) 

 
 
 

Plastyfikator o dodatkowym działaniu stabilizują cym do betonó w o 
niskim wskaźniku W/C. Zalecany do produkcji elementó w 
wibroprasowanych typu kostka brukowa, kręgi, rury itp. Poprawia 
wytrzymałość, szczelność, mrozoodporność oraz odporność na 
agresję chemiczną . 
 
Baza chemiczna : lignosulfoniany 
   

 
0,20 – 0,45 % 

 
1,18 g/cm3 
brą zowy 

 
(K) 1150 kg 
(B)   235 kg 

Elementan (BV) 
 
 

Plastyfikator do betonó w o niskim wskaźniku W/C, do produkcji 
elementó w wibroprasowanych. Zmniejsza napięcie powierzchniowe 
wody zarobowej, lekko napowietrza mieszankę betonową . Zalecany 
do produkcji rur, kręgó w, kostki brukowej itp. Poprawia szczelność, 
wytrzymałość oraz mrozoodporność. 
 
Baza chemiczna : substancje powierzchniowo czynne 
 

 
0,20 – 0,40 % 

 
1,00 g/cm3 

zielony 

 
(K) 1000 kg 
(B)   200 kg 

Plastyfikator 
K 1B (BV) 

 
 
 
 

Plastyfikator do betonó w o konsystencji wilgotnej , formowanych 
maszynowo, ze szczegó lnym wskazaniem na kostkę brukową , rury i 
kręgi. Obniż a napięcie powierzchniowe wody zarobowej, co wpływa 
na pełniejszą  hydratacje cementu. 
 
Baza chemiczna: lignosulfoniany / substancje powierzchniowo czynne 
 

 
0,22 – 0,56 % 

 
1,12 g/cm3 

brą zowy 

 
(K) 1120 kg 
(B)   230 kg 

Pavement (ST) 
 
 

Ś rodek do produkcji betonó w o wysokiej wodoszczelności, z udziałem 
pigmentó w. Powoduje ekstremalne zagęszczenie mieszanki betono-
wej, zamyka pory kapilarne. Wpływa na uzyskanie bardzo 
intensywnego koloru i ograniczenie występowania wykwitó w 
wapiennych. 
 
Baza chemiczna : kwasy tluszczowe 
  

 
1,00 – 1,50 % 

 
1,00 g/cm3 

biały 

 
(K) 1000 kg 
(B)   200 kg 

Color 
Pavement N2 

(ST) 
 
 
 

Domieszka do betonó w kolorowych, konsystencji wilgotnej. Powoduje 
zamykanie poró w kapilarnych, przez co ogranicza wychodzenie 
wykwitó w wapiennych na powierzchnię elementu. Przez jej 
zastosowanie otrzymujemy produkt o optycznie ładniejszej 
powierzchni i intensywnym kolorze. 
 
Baza chemiczna : substancje powierzchniowo czynne 
  

 
0,20 – 0,40 % 

 
1,01 g/cm3 

jasnobrą zowy 

 
(K) 1000 kg 
(B)   210 kg 



Color 
Pavement N3 

(ST) 
 

 

Domieszka do betonó w kolorowych, wibroprasowanych. Powoduje 
intensyfikację barwy produkowanych wyrobó w, poprawia wyglą d 
powierzchni. Ogranicza nasią kliwość elementó w oraz powoduje 
wzrost ich wytrzymałości. 
 
Baza chemiczna : dyspersja polimeró w 
 

 
0,20 – 0,50 % 

 
1,02 g/cm3 

biały 

 
(K) 1130 kg 
(B)   230 kg 

Plasti – Mix 
(ST) 

 
 
 
 

Stabilizator do betonó w płukanych o wyeksponowanym kruszywie. 
Umoż liwia wytworzenie jednorodnej i dobrze zagęszczonej mieszanki, 
w któ rej kruszywo rozłoż one jest ró wnomiernie. Domieszka ta 
dodatkowo opó źnia wią zanie cementu umoż liwiają c jego wypłukanie 
spomiędzy kruszywa. 
 
Baza chemiczna : dyspersja polimerowa 
 

 
0,20 – 0,50 % 

 
1,00 g/cm3 

ró ż owy 

 
(K) 1020 kg 
(B)   205 kg 

Betophob 
 
 
 
 

Ś rodek do produkcji elementó w betonowych, o wysokiej 
wytrzymałości,  formowanych maszynowo. Uplastycznia mieszankę 
betonową , powodują c jej dobre zagęszczenie. Zastosowanie tego 
środka powoduje poprawę takich parametró w wyrobó w jak 
mrozoodporność i szczelność. Otrzymujemy wyró b o optycznie ładnej 
powierzchni pozbawionej poró w powietrznych oraz spękań. 
 
Baza chemiczna : kwasy tłuszczowe  
 

 
0,20 – 0,40 % 

 
1,01 g/cm3 

ż ó łtawy 

 
(K) 1000 kg 
(B)   220 kg 

 
 

   

Betomix 
 

Domieszka do produkcji elementó w betonowych o gładkiej powierz-
chni pozbawionej poró w powietrznych. Uzyskujemy bardzo dobre 
zagęszczenie mieszanki betonowej i gładką  matrycę elementu. 
 
Baza chemiczna : 

 
0,5 – 1,2 % 

 
klarowny / 
ż ó łtawy 

 

 
(B) 220 kg 
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Plastyfikator  
71 (BV) 

 

Plastyfikator ogó lnego zastosowania przeznaczony do betonu 
towarowego, prefabrykató w oraz elementó w ż elbetowych. Zalecany 
szczegó lnie do betonó w konstrukcyjnych, o gładkich licach.  
Umoż liwia wytworzenie wodoszczelnych betonó w, odpornych na 
agresywne środowisko. Dopuszczony do stosowania w betonach 
spręż anych. 
 
Baza chemiczna : lignosulfoniany 
 

 
0,30 – 1,00% 

 
1,18 g/cm3 

ciemnobrą zowy 
 

 
(K) 1180 kg 
(B)   235 kg 

Plastyfikator 
73 S (BV) 

 
 
 

Plastyfikator do betonó w transportowych o regularnym stoż ku. 
Umoż liwia obniż enie wskaźnika W/C a w rezultacie powoduje wzrost 
wytrzymałości na ściskanie. Beton wykonany z jego udziałem jest 
jednorodny i gęsty. 
 
Baza chemiczna : lignosulfoniany 
 

 
0,20 – 0,35 % 

 
1,16 g/cm3 
brą zowy 

 
(K) 1180 kg 
(B)   220 kg 

Plastyfikator 
80 (BV) 

Plastyfikator ogó lnego stosowania, przeznaczony do produkcji 
betonó w wodoszczelnych i o wysokiej odporności na działanie 
agresywnych czynnikó w chemicznych. Dopuszczony do betonó w 
spręż anych.  
 
Baza chemiczna : lignosulfoniany 
  

 
0,20 – 0,58 % 

 
1,15 g/cm3 
brą zowy 

 
(K) 1180 kg 
(B)     220 kg 

 

Plastyfikator 
81 (BV) 

 
 
 

Plastyfikator do produkcji betonó w towarowych, podawanych pompą , 
ż elbetu oraz prefabrykató w. Ze względu na efekt opó źnienia począ tku 
wią zania zalecany szczegó lnie do produkcji betonó w transportowych. 
Umoż liwia wytworzenie wodoszczelnych betonó w, odpornych na 
agresywne środowisko. Dopuszczony do stosowania w betonach 
spręż anych. Kompatybilny z napowietrzaczem Air Entrainer W .  
 
Baza chemiczna :  lignosulfoniany  
 

 
0,30 – 1,00% 

 
1,18 g/cm3 

ciemnobrą zowy 

 
(K) 1180 kg 
(B)   235 kg 

Plastyfikator 
90 (BV) 

 
 
 
 

Plastyfikator  szerokiego zastosowania przeznaczony do produkcji 
betonó w towarowych, prefabrykató w betonowych oraz elementó w 
ż elbetowych. Umoż liwia wytworzenie jednorodnej mieszanki o dobrej 
pompowalności. Umoż liwia wytworzenie wodoszczelnych betonó w, 
odpornych na agresywne środowisko. Dopuszczony do stosowania w 
betonach spręż anych. Kompatybilny z Air Entrainer W (LP) .  
 
Baza chemiczna : lignosulfoniany 
  

 
0,40 – 1,00% 

 
1,16 g/cm3 

ciemnobrą zowy 

 
(K) 1160 kg 
(B)   230 kg 
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Fluid (FM) 
 
 

Upłynniacz do produkcji plastycznych i pó łciekłych betonó w, o 
dodatkowym działaniu opó źniają cym. Opó źnienie to nie ma wpływu 
na przyrost wytrzymałości. Zalecany do prac w okresie letnim, do 
betonó w  towarowych woż onych na znaczną  odległość oraz do 
betonó w masywnych.  
 
Baza chemiczna : naftaleny / lignosulfoniany  
 

 
0,60 – 1,35 % 

 
1,12 g/cm3 

ciemnobrą zowy 

 
(K) 1120 kg 
(B)   230 kg 

Multifluid (FM) 
 

Upłynniacz do produkcji betonó w o wysokiej ciekłości i wydłuż onym 
okresie urabialności. Przeznaczony do stosowania  na węzłach 
betoniarskich, placach budó w i wytwó rniach prefabrykató w. 
Kompatybilny z napowietrzaczami i opó źniaczami firmy Tricosal. 
Dopuszczony do betonó w spręż anych oraz kontaktu z woda pitną .  
 
Baza chemiczna : naftaleny 
  

 
0,60 – 3,30 % 

 
1,11 g/cm3  
brą zowy 

 
(K) 1100 kg 
(B)   230 kg 

Multifluid 10 
(FM) 

 

Upłynniacz do produkcji betonó w ciekłych z dodatkowym efektem 
opó źnienia począ tku wią zania. Przeznaczony do stosowania latem,  
na węzłach betoniarskich, placach budó w i wytwó rniach 
prefabrykató w. Kompatybilny z domieszkami napowietrzają cymi. 
 
Baza chemiczna : naftaleny 
  

 
0,60 – 2,20 % 

 
1,10 g/cm3  
brą zowy 

 
(K) 1100 kg 
(B)   235 kg 

  
 
 

  

Multifluid 12 
(FM) 

 
 
 

Upłynniacz do produkcji betonó w ciekłych o wydłuż onym okresie 
urabialności. Przeznaczony do stosowania na węzłach betoniarskich i 
placach budowy. Kompatybilny z domieszkami napowietrzają cymi.  
Dopuszczony do betonó w spręż anych oraz do kontaktu z wodą  pitną . 
 
Baza chemiczna : naftaleny 
 

 
0,60 – 2,20 % 

 
1,20 g/cm3 
brą zowy 

 
(K) 1200 kg 
(B) 250 kg 

 
 
 

 
Multifluid 15 

(FM) 
 
 
 

Upłynniacz do produkcji betonó w ciekłych . Przeznaczony do 
stosowania na węzłach betoniarskich i placach budowy. Umoż liwia 
znaczną  redukcję wody zarobowej przy zachowaniu konsystencji. 
Dopuszczony do betonó w spręż anych oraz do kontaktu z wodą  pitną . 
 
Baza chemiczna : naftaleny 
 

 
0,60 – 3,30 % 

 
1,15 g/cm3 
brą zowy 

 
(K) 1150 kg 
(B)   240 kg 

 
 
 

 
Acosal Fluid 

307 (FM) 
 
 
 

Upłynniacz bez działania opó źniają cego do produkcji betonu 
towarowego oraz prefabrykató w. Nie napowietrza mieszanki 
betonowej, daje wysoką  wczesną  wytrzymałość. Zwiększa odporność 
betonu na cykle zamarzania / rozmarzania oraz sole odladzają ce. 
Zalecany do produkcji cienkościennych i gęsto zbrojonych 
elementó w.  
 
Baza chemiczna : melaminy 
  

 
0,60 – 3,00 % 

 
1,14 g/cm3 
bezbarwny 

 
(K) 1100 kg 
(B) 230 kg 

 

Superflow 40 
(BV/FM) 

 
 
 

Wysokojakościowy upłynniacz 4 generacji, przeznaczony do 
mieszanek betonowych o wymaganym czasie urabialności do 180 
min. Obszarami zastosowań tej domieszki są  betony towarowe 
wysokiej i bardzo wysokiej wytrzymałości oraz prefabrykacja. 
Umoż liwia wytworzenie betonó w samozagęszczają cych SCC i ASCC 
 
Baza chemiczna : akrylany 
 

 
0,40 – 1,50 % 

 
1,07 g/cm3 

jasnobrą zowy 

 
(K) 1070 kg 
(B)   210 kg 

Superflow 25 
(BV/FM) 

Upłynniacz  przeznaczony do betonó w transportowych, pompowal-
nych o wymaganym czasie urabialności do 120 min. Umoż liwia 
wytworzenie jednorodnej, zwartej mieszanki o bardzo wysokiej 
ciekłości. Przeznaczony do stosowania przy produkcji betonu 
transportowego oraz prefabrykató w. 
 
Baza chemiczna : akrylany / naftaleny 
 

 
0,5 – 4,00 % 

 
1,13 g/cm3 

jasnobrą zowy 

 
(K) 1120 kg  
(B)   220 kg 

Superflow 34 
(BV/FM) 

 
 
 
 

Wysokojakościowy upłynniacz nowej generacji, przeznaczony do 
mieszanek betonowych o wymaganym czasie urabialności od 90 do 
120 min. Obszarami zastosowań tej domieszki są  betony towarowe 
wysokiej i bardzo wysokiej wytrzymałości oraz prefabrykacja. 
Umoż liwia wytworzenie betonó w samozagęszczają cych (SCC). 
 
Baza chemiczna : akrylany 
 

 
0,50 – 2,00 % 

 
1,13 g/cm3 

jasnobrą zowy 

 
(K) 1130 kg 
(B)    220 kg 



Maxiflow 
(BV/FM) 

 
 

Wysokojakościowy upłynniacz najnowszej generacji do wytwarzania 
betonó w o bardzo duż ej ciekłości, zapraw wysokojakościowych i 
betonó w samozagęszczają cych (SCC). Znajduje zastosowanie w 
produkcji betonó w towarowych wysokiej i bardzo wysokiej 
wytrzymałości oraz prefabrykacji. Umoż liwia uzyskanie bardzo 
gładkich powierzchni licowych. 
 
Baza chemiczna : eter polikarboksylowy 
  

 
0,50 – 2,00 % 

 
1,08 g/cm3 

brą zowy 

 
(K) 1070 kg 
(B)   220 kg 
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Maxiflow Rapid 
(FM) 

 
 
 

Wysokosprawny upłynniacz nowej generacji do produkcji betonó w  
samozagęszczają cych się (SCC). Stosowany w produkcji prefabry-
kató w. Umoż liwia uzyskanie bardzo gładkich powierzchni licowych, 
oraz bardzo wysokich wczesnych i końcowych wytrzymałości. 
 
Baza chemiczna : eter polikarboksylowy 
 

 
0,50 – 2,30 % 

 
1,08 g/cm3 

brą zowy 

 
(K) 1070 kg 
(B)   220 kg 

Superplastyfik. 
S 35 (FM) 

 
 
 

Upłynniacz o wysokiej efektywności, przeznaczony do produkcji  
betonu towarowego oraz prefabrykató w. Zalecany szczegó lnie do 
produkcji cienkościennych, gęstozbrojonych prefabrykató w oraz 
elementó w spręż anych. Nie powoduje efektó w napowietrzenia 
mieszanki oraz opó źnienia wią zania. 
 
Baza chemiczna : naftaleny 
 

 
0,60 – 2,00 % 

1,18 g/cm3 
ciemnobrą zowy 

 
(K) 1180 kg 
(B)   235 kg 

Superplastyfik. 
S 33 (FM) 

 
 
 
 

Upłynniacz przeznaczony do produkcji prefabrykató w. Ś rodek ten 
umoż liwia osią gnięcie wysokiej wczesnej wytrzymałości i nie 
powoduje zwiększenia zawartości powietrza w mieszance betonowej.  
Zalecany szczegó lnie do wykonywania betonó w z kruszywami 
wraż liwymi na alkalia oraz betonó w spręż anych. 
 
Baza chemiczna : naftaleny / melaminy 

 
0,80 – 2,00 % 

 
1,18 g/cm3 

ciemnobrą zowy 

 
(K) 1190 kg 
(B)   235 kg 

Superplastyfik.  
Rapid 40 (FM) 

 
 
 
 
 

Upłynniacz do wyrobó w prefabrykowanych o wymaganej gładkiej 
powierzchni licowej. W poró wnaniu do innych upłynniaczy, umoż liwia 
uzyskanie wyż szej o 10 – 15 % wczesnej wytrzymałości. 
Ró wnocześnie powoduje redukcję poró w powietrznych występują cych 
w betonie, co wpływa na uzyskanie gładkiej powierzchni licowej 
elementu. Produkt nie powinien być stosowany do produkcji betonó w 
lekkich o wymaganej wysokiej zawartości powietrza. Odpowiedni do 
stosowania z kruszywami wraż liwymi na alkalia. 
 
Baza chemiczna : melaminy 
    

 
0,60 – 2,50 % 

 
1,21 g/cm3 

jasnobrą zowy 

 
(K) 1200 kg 
(B)   235 kg 

Superplastyfik. 
FT (FM) 

 
 
 
 
 

Bardzo efektywny upłynniacz do produkcji elementó w prefabrykowa-
nych. Umoż liwia wytworzenie jednorodnej i dobrze zagęszczonej 
mieszanki betonowej oraz obniż enie wskaźnika W/C, co w efekcie 
prowadzi do przyspieszenia przyrostu wytrzymałości betonu i 
osią gnięcia wyż szej wytrzymałości końcowej. Kompatybilny z 
domieszkami napowietrzają cymi.  
 
Baza chemiczna : naftaleny / melaminy 
 

 
0,60 – 2,00 % 

 
1,12 g/cm3 

brą zowy 

 
(K) 1140 kg 
(B)   235 kg 

Superplastyfik. 
FT 3 (FM) 

 
 
 

Wysoko wydajny upłynniacz umoż liwiają cy znaczną  redukcję wody 
zarobowej. Przeznaczony do produkcji elementó w prefabrykowanych. 
Umoż liwia osią gnięcie bardzo wysokich wczesnych wytrzymałości 
betonu. Przy stosunkowo niskim wskaźniku W/C otrzymujemy 
mieszankę betonową  o wysokim stopniu upłynnienia. Odpowiedni do 
stosowania z kruszywami wraż liwymi na alkalia. 
 
Baza chemiczna : naftaleny / melaminy 
 

 
0,60 – 1,8 % 

 
1,23 g/cm3 

brą zowy 

 
(K) 1230 kg 
(B)   250 kg 
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Tricosal 120 
(VZ) 

 
 

 
 

Domieszka opó źniają ca wią zanie cementu.  Zalecana do stosowania 
w okresach wysokich temperatur, długim transporcie i  przy betonach 
masywnych, w celu ograniczenia powstawania napręż eń w betonie. 
Stosowana do betonó w konstrukcyjnych drogowych i mostowych. 
 
Baza chemiczna : fosforan potasu     
 

 
0,24 – 2,40 % 

 
1,20 g/cm3 

bezbarwny 

 
(K) 1210 kg 
(B)   250 kg 

Lasment A 10 
(VZ) 

 
 

Domieszka opó źniają ca wią zanie cementu, o dodatkowym działaniu 
plastyfikują cym przeznaczona do betonó w transportowych, woż onych 
na znaczną  odległość. Powoduje wydłuż enie okresu hydratacji 
cementu oraz wzrost wytrzymałości końcowej. Odpowiednia do 
stosowania z kruszywami wraż liwymi na alkalia. 
 
Baza chemiczna : lignosulfoniany 
 

 
0,20 – 0,60 % 

 
1,08 g/cm3 

ciemnobrą zowy 

 
(K) 1080 kg 
(B)   215 kg 
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Tricosal T4 
(BE) 

 
 
 

Nie zawierają ca chlorkó w, przyspieszają ca twardnienie, domieszka 
do betonó w i zapraw, w postaci proszku. Stosowana do betonó w o  
wymaganej podwyż szonej wytrzymałości począ tkowej i końcowej. 
Dopuszczona do stosowania w ż elbetonie. Odpowiednia do 
stosowania z kruszywami wraż liwymi na alkalia.   
 
Baza chemiczna : mró wczany 
 

 
1,00 – 2,50 % 

 
1,1 g/cm3 

biały 

 
(W) 25 kg 

Accelerator 
EHF (BE) 

 
 

Nie zawierają cy chlorkó w przyspieszacz twardnienia do betonó w i 
zapraw. Nie wywiera negatywnego wpływu na okres zachowania 
urabialności mieszanki. Stosowany tam gdzie wymagana jest wysoka 
wczesna wytrzymałość oraz do prac w obniż onych temperaturach. 
Zalecany szczegó lnie do produkcji prefabrykató w. 
 
Baza chemiczna : krzemiany 
 

 
1,00 – 3,50 % 

 
1,20 g/cm3 

bezbarwny 
 

 
(K) 1170 kg 
(B)   245 kg 

Tricofrost 
FS 3 

 
 
 

Nie zawierają ca chlorkó w domieszka przeciwmrozowa, do 
wykonywania betonó w i zapraw w warunkach obniż onych temperatur. 
Umoż liwia wykonywanie robó t w temperaturach do – 10o C, z 
zachowaniem wymogó w określonych Instrukcją  282 ITB.   
 
Baza chemiczna : azotan wapnia 
 

 
1,00 – 2,00 % 

 
1,19 g/cm3 

bezbarwny 

 
(K) 1190 kg 
(B)   240 kg 

 

 
 
 
 
 
 

 

   

    
DDOOMMIIEESSZZKKII  PPRRZZYYSSPPIIEESSZZAAJJĄĄ CCEE  WWIIĄĄ ZZAANNIIEE  BBEETTOONNUU  

  

    

Tricosal T1 
płyn  (BE) 

 
 
 
 

Bardzo efektywny, ciekły przyspieszacz wią zania, do betonó w 
natryskowych. Domieszka ta znalazła zastosowanie zaró wno w 
metodzie mokrej jak i suchej. Moż e być stosowana do betonu 
zbrojonego.  
 
Baza chemiczna : gliniany 
 

 
3,00 – 6,50 % 

 
1,43 g/cm3 

jasnoż ó łty 

 
(K) 1430 kg 
(B)   250 kg 

Tricosal T1 
proszek  (BE) 

 
 
 

Bardzo efektywny przyspieszacz wią zania do betonó w natryskowych, 
w postaci proszku. Stosowany do natrysku metodą  suchą  , głó wnie w 
budownictwie podziemnym.  
 
Baza chemiczna : gliniany 
  

 
2,00 – 5,00 % 

 
1,20 g/cm3 

jasnoż ó łty 

 
(W) 25 kg 

Tricosal T1 AF 
płyn (BE) 

 
 

Domieszka przyspieszają ca wią zanie i twardnienie betonu, do 
betonó w natryskowych. Stosowana zaró wno w metodzie mokrego jak 
i suchego natrysku. Odpowiednia do stosowania z kruszywami 
wraż liwymi na alkalia. Dopuszczona do betonu zbrojonego. 
 
Baza chemiczna : gliniany 
  

 
2,00 – 5,00 % 

 
1,11 g/cm3  

biały 

 
(K) 1000 kg 
(B)   220 kg 

Tricosal T1 AF 
proszek (BE)  

 
 
 
 

Domieszka przyspieszają ca wią zanie i twardnienie, do natrysku 
betonó w metodą  suchą . Odpowiednia do stosowana z kruszywami 
wraż liwymi na alkalia. Moż e być stosowana do betonu zbrojonego. 
 
Baza chemiczna : gliniany  

 
2,00 – 5,00 % 

 
0,6 g/cm3 

szary 

 
(W) 25 kg 



    
DDOOMMIIEESSZZKKII  NNAAPPOOWWIIEETTRRZZAAJJĄĄ CCEE  

  

    

Air Entrainer 
W  (LP) 

 
 
 
 

Domieszka napowietrzają ca do betonó w i zapraw. Stosowna do 
betonó w napowietrzanych ró ż nego typu, ró wnież  z zastosowaniem 
kruszyw wraż liwych na alkalia. Zalecana do betonó w towarowych, 
drogowych i mostowych. Dopuszczona do stosowania w betonach 
spręż anych. Kompatybilna z plastyfikatorami i upłynniaczami .  
 
Baza chemiczna :  ż ywice   
 

 
0,20 – 1,00 % 

 
1,01 g/cm3 

brą zowy 

 
(K) 1000 kg 
(B)   200 kg 

Air Entrainer 
 S (LP) 

 
 
 
 

Skoncentrowana domieszka napowietrzają ca do betonó w i zapraw. 
Stosowana do betonó w konsystencji wilgotnej do plastycznej. 
Wspó łdziała z kruszywami wraż liwymi na alkalia. Moż e być ró wnież  
dozowana do mieszanek zawierają cych pigmenty oraz do betonó w 
spręż anych. 
 
Baza chemiczna : ż ywice  
  

 
0,03 – 0,05 % 

 
1,08 g/cm3 

ciemnobrą zowy 

 
(K) 1080 kg 
(B)   220 kg 

    
DDOODDAATTKKII  UUSSZZCCZZEELLNNIIJJĄĄ CCEE  

  

    

Tricosal 
Normal NL 

Domieszka uszczelniają ca do betonó w i zapraw. Powoduje 
ograniczenie podcią gania kapilarnego, co wpływa na zwiększenie 
wodoszczelności i zmniejszenie nasią kliwości. Stosowana do 
betonó w naraż onych na intensywne działanie wody i wysoką  
wilgotność.  
 
Baza chemiczna : sole kwasó w tłuszczowych 
 

 
0,2 – 0,6 % 

 
1,02 g/cm3 

biały 
 

 
(K) 1000 l 
(B)   100 l 

 

Mowilith LDM 
6680 

 
 
 
 

Ś rodek do betonó w o wymaganej wysokiej szczelności i odporności 
na agresywne media. Stosowany zaró wno do betonu towarowego 
(oczyszczalnie ściekó w, stacje benzynowe itp.) jak i do prefabrykató w 
np. do produkcji rur, szamb, kręgó w. Znacznie podnosi wytrzymałość 
końcową  betonu. 
 
Baza chemiczna : dyspersja polimerowa 
 

 
 10,00 -  20,00 % 

 
1,04 g/cm3 

biały 

 
(K) 1000 kg 
(B)   210 kg 

    
SSTTAABBIILLIIZZAATTOORRYY  

  

    

UW – 
Compound 

 
 
 

Stabilizator do betonó w i zapraw podwodnych w formie proszku. 
Spoistość, kohezja betonu z tym stabilizatorem znacznie wzrasta. 
Swobodny spadek betonu do wody nie powoduje segregacji i 
wydzielania się mleczka cementowego. 
 
Baza chemiczna : kwas polihydroxywęglowy   
 

 
 1 g / 1kg cementu 

 
1,01 – 1,05 g/cm3 

biały 

 
Na ż yczenie klienta 

    
Stabilizator F 

(ST) 
Stabilizator przeznaczony do stosowania w betonach wysokowar-
tościowych typu SCC i LVB łą cznie z domieszkami na bazie 
akrylanó w i eteru polikarboksylowego . Zastosowanie tego 
stabilizatora pozwala wyeliminować niekorzystne zjawiska 
wydzielania wody i segregacji składnikó w często występują ce przy 
produkcji betonó w o bardzo duż ej ciekłości.  
 
Baza chemiczna : syntetyczne kopolimery 
 

 
0,3 – 1,5 % 

 
1,02 g/cm3 
bezbarwny 

 
(K) 1000 kg 
(B)   200 kg 

Stabilizator T 
(ST) 

Domieszka zwiększa zdolność do zatrzymywania wody w materiałach 
na bazie cementu, betonach, zaprawach, posadzkach przemysłowych 
itp. Tendencje mieszanek do segregacji są  całkowicie zredukowane. 
Obszarami zastosowań są  betony i zaprawy transportowe, zaprawy i 
materiały suche, betony lekkie.   
 
Baza chemiczna : kwas polihydroxywęglowy 
 

 
3 – 7 g / 1kg cem. 

 
Na ż yczenie klienta 

   
RREEDDUUKKTTOORRYY  CCHHRROOMMUU  

  

  



Chromatex 
(CR) 

 
 

Ś rodek redukują cy ilość chromu w cemencie stosowanym w 
materiałach budowlanych. Do powszechnego stosowania ze 
wszystkimi rodzajami produktó w na bazie cementu, któ rych 
stosowanie powoduje kontakt z ludzką  skó rą  i moż e powodować 
egzemę. CHROMATEX przekształca chrom w nieszkodliwy składnik. 
 
Baza chemiczna : siarczki ż elaza 
  

 
0,30 – 0,50 % 

 
0,8 g/cm3 

jasnozielony  

 
(W) 25 kg 

Chromatex C 
 
 
 
 

Wysoce efektywny środek redukują cy chrom w postaci proszku, 
odporny na wahania temperatury. Do powszechnego stosowania ze 
wszystkimi produktami na bazie cementu, któ re mogą  powodować 
egzemę. CHROMATEX C przekształca chrom w nieszkodliwy 
składnik. Nie powoduje efektu brą zowienia powierzchni. 
 
Baza chemiczna : cyna – lignosulfoniany 
  

 
0,05 % 

 
1,8 g/cm3 

szary 

 
(W) 25 kg 

 

Chromatex N 
 
 
 
 

Ś rodek redukują cy chrom w formie proszkowej. Moż e być stosowany 
ze wszystkimi rodzajami produktó w cementowych, mają cymi kontakt 
z ludzką  skó rą  i wywołują cymi egzemę. 
Przekształca chrom w nieszkodliwy składnik. Nie powoduje efektu 
brą zowienia powierzchni. 
 
Baza chemiczna : cyna – lignosulfoniany 
 

 
0,50 % 

 
1,3 g/cm3 

szary 

 
(W) 25 kg 

Chromatex 
Liquid 

 
 
 

Wysoce efektywny środek redukują cy chrom w postaci ciekłej. 
Do powszechnego stosowania ze wszystkimi produktami na bazie 
cementu. Przekształca chrom w nieszkodliwy składnik. Nie powoduje 
efektu brą zowienia powierzchni. Ze względu na formę płynną  
zalecany do betonu i zapraw transportowych. 
 
Baza chemiczna : cyna / lignosulfoniany 
 

 
0,50 % 

 
1,23 g/cm3 

brą zowy 

 
(K) 1000 kg 
(B)   240 kg 

    
ŚŚ RROODDKKII  DDOO  IINNIIEEKKCCJJII  

  

    

Tricosal 181 
(EH) 

 
 
 

Ś rodek do zapraw iniekcyjny nadają cy im właściwości rozszerzają ce 
oraz opó źniają ce. Pęcznienie zaprawy jest zró wnoważ one i powoduje 
kompensację skurczu. Plastyfikują ce właściwości powodują , ż e 
środek przeznaczony jest do zapraw o wskaźniku W/C < 0,42.   
      

 
2,00 % 

 
0,85 g/cm3 

jasnobrą zowy 

 
(W) 25 kg 

Tricosal 182 
(EH) 

 
 

Ś rodek do zapraw iniekcyjnych nadają cy im właściwości 
rozszerzają ce, do stosowania w podwyż szonych temperaturach. 
Pęcznienie zaprawy jest kontrolowane i  powoduje kompensację 
skurczu. Ś rodek przeznaczony do stosowania w zaprawach o 
wskaźniku W/C < 0,42. 
Zalecany do stosowania z cementami zawierają cymi dodatki. 
 

 
2,00 % 

 
0,85 g/cm3 

jasnobrą zowy 

 
(W) 25 kg 

Tricosal 183 
(EH) 

 
 

Ś rodek do zapraw iniekcyjnych nadają cy im właściwości 
rozszerzają ce, do stosowania w niskich temperaturach. Zaprawy 
iniekcyjne wykonywane z tym środkiem powinny mieć wskaźnik W/C 
< 0,42.  
 

 
2,00 % 

 
0,85 g/cm3 

jasnobrą zowy 

 
(W) 25 kg 

Tricosal 187 
(EH) 

 
 

Ś rodek do zapraw iniekcyjnych o duż ej  płynności i kontrolowanej 
zdolności do pęcznienia. Zalecany do stosowania w podwyż szonych 
temperaturach. Wskaźnik W/C zaprawy iniekcyjnej powinien być niski. 
 
 
 
 

2,00 % 
 

0,70 g/cm3 

jasnobrą zowy 

 
(W) 25 kg 

Tricosal 188 
(EH) 

 
 
 
 

Ś rodek do zapraw iniekcyjnych o duż ej wytrzymałości począ tkowej i 
wysokiej płynności. Kontrolowane pęcznienie  powoduje kompensację 
skurczu zaczynu cementowego.   Zalecany do wykonywania zapraw 
iniekcyjnych przeznaczonych do wypełniania kanałó w kablowych w 
konstrukcjach spręż onych. 
  

 
2,00 % 

 
0,50 g/cm3 

jasnobrą zowy 

 
(W) 25 kg 

Quell – Tricosal 
(EH) 

 
 
 

Ś rodek  do zapraw i betonó w powodują cy silny efekt pęcznienia. 
Zaprawy o duż ym pęcznieniu są  uż ywane do wypełniania ubytkó w, 
tworzenia  połą czeń między częściami konstrukcji, cementacji i  
wstrzykiwania przewodem rdzeniowym do podbudowy fundamentu . 
  

 
2,00 % 

 
0,94 g/cm3 

jasnobrą zowy 

 
(W) 25 kg 

    
ŚŚ RROODDKKII  PPIIAANNOOTTWWÓÓ RRCCZZEE  

  

    

Tricosal  
S 45 

 
 
 
 

Syntetyczny preparat pianotwó rczy do zapraw i betonó w lekkich. 
Stosowany w budownictwie inż ynieryjnym i drogowym do wykony-
wania pianobetonu na podbudowy. Umoż liwia wykonanie lekkich, 
ciepłochronnych warstw.  
 
Baza chemiczna : substancje powierzchniowo czynne 
  

 
1 kg -  600 dm3 

 

1,00 g/cm3 
ż ó łtawy 

 
(K) 1020 kg 
(B)   120 kg 



Tricosal  
S 65 

 
 
 
 

Syntetyczny środek spieniają cy do wytwarzania zapraw transpor-
towych oraz betonó w lekkich. Jest stosowany do wytwarzania 
termoizolacyjnych lekkich warstw wyró wnawczych w budownictwie 
naziemnym i podziemnym. 
 
Baza chemiczna : substancje powierzchniowo czynne 
  

 
1 kg – 600 dm3 

 

1,00 g/cm3 
ż ó łtawy 

 
(K) 1020 kg 
(B)   120 kg 

    
DDOOMMIIEESSZZKKII  WWIIEELLOOFFUUNNKKCCYYJJNNEE  DDOO  ZZAAPPRRAAWW  

  

    

Mortar – 
 Triadd 

 
 
 

Domieszka do zapraw napowietrzają ca i opó źniają ca hydratację 
cementu. Zaprawa jest stabilna i bardzo długo zachowuje swoje 
właściwości. 
 
Baza chemiczna : kwas węglowy 
   

 
0,85 – 1,55 % 

 
1,19 g/cm3 
brą zowy 

 
(K) 1200 kg 
(B)   250 kg 

Mortar –  
Plast 76  

 
 
 

Opó źniacz o działaniu plastyfikują cym, napowietrzają cym i 
stabilizują cym do zapraw cementowych tynkarskich i murarskich. W 
zależ ności od typu moż e opó źniać wią zanie nawet do 90 godzin.  
 
Baza chemiczna : dyspersje polimerowe 
  

 
0,20 – 1,00 % 

 
1,03 – 1,18 g/cm3 

jasnoż ó łty 

 
(K) 1000 l 
(B)   200 l 

Mortar – 
Plast 86  

 
 
 
 

Opó źniacz o działaniu plastyfikują cym do zapraw cementowo-
wapiennych. Pory powietrzne pozwalają  na uzyskanie stabilnej 
zaprawy o dobrych właściwościach. Domieszka ta jest zalecana do 
stosowania w zaprawach zawierają cy wapno. Najlepsze właściwości 
wykazuje przy zastosowaniu cementó w czystych. Ilość wody w 
zaprawie powinna być zredukowana. Domieszka umoż liwia 
opó źnienie wią zania do 40 godzin.  
 
Baza chemiczna : dyspersje polimerowe 
 

 
0,80 – 1,20 % 

 
1,21 g/cm3 
brą zowy 

 
(K) 1200 kg 
(B)   235 kg 

Tricoplast 
 W 1 

 
 

Domieszka opó źniają co – napowietrzają ca do zapraw transportowych 
Wytwarza bardzo stabilne mikropory powietrzne. Urabialność zapraw 
zwykłych i lekkich jest znacznie lepsza niż  mieszanek bez udziału tej 
domieszki.   
 
Baza chemiczna : substancje powierzchniowo czynne 
 

 
0,7 – 1,13 % 

 
 

ż ó łty 

 
(K)  1140 kg 
(B)    235 kg 

    
DDOOMMIIEESSZZKKII  OOPPÓÓ ŹŹ NNIIAAJJĄĄ CCEE  DDOO  ZZAAPPRRAAWW  

  

    

Mortar – 
Tricosal V 

 
 
 
 
 

Bardzo efektywny opó źniacz do zapraw transportowych, 
umoż liwiają cy zachowanie urabialności do 36 godzin. W połą czeniu z  
napowietrzaczem , umoż liwia otrzymanie zapraw  mrozoodpornych. 
 
Baza chemiczna : kwas hydroksywęglowy  
 

 
1,00 % 

 
1,15 g/cm3 

bezbarwny 

 
(K) 1150 kg 
(B)   240 kg 

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

    
DDOOMMIIEESSZZKKII  NNAAPPOOWWIIEETTRRZZAAJJĄĄ CCEE  DDOO  ZZAAPPRRAAWW  

  

    

Tricoplast 
Mixing Oil 

 
 

Napowietrzacz do produkcji zapraw transportowych oraz 
wykonywanych na miejscu. Zaprawy wykonane z udziałem tej 
domieszki zawierają  system stabilnych poró w powietrznych i 
zachowują  swoje właściwości przez cały czas. Ograniczone zostają  
segregacja i odparowywanie wody,  poprawie moż e ulec ró wnież  
przyleganie zaprawy do powierzchni na któ ra jest nakładana. 
 
Baza chemiczna : dyspersje ż ywic 
      

 
0,20 – 0,50 % 

 
1,06 g/cm3 
brą zowy 

 
(B) 220 kg 
(P)   30 kg 

  
  
  

  
SSTTAABBIILLIIZZAATTOORRYY  DDOO  PPOOSSAADDZZEEKK  

    



Multiplast HE 
 
 
 
 

Stabilizator o działaniu plastyfikują cym, do wykonywania posadzek 
wyró wnawczych, ograniczają cy skurcz cementu. Stosowany do 
wykonywania posadzek przy ogrzewaniu podłogowym. Przeciwdziała 
efektom jakie w posadzce wywołuje ciepło hydratacji. 
Przez zastosowanie tej domieszki moż emy uzyskać bardzo wysoką  
plastyczność materiału, któ ry łatwo dociera do trudnodostępnych 
miejsc. Umoż liwia znaczną  redukcję wody. 
 
Baza chemiczna : substancje powierzchniowo czynne 
 

 
0,20 – 0,30 % 

 
1,01 g/cm3 

biały 

 
(K) 1020 kg 
(B)   205 kg 

 
 
 

 
WWAARRSSTTWWYY  SSZZCCZZEEPPNNEE  

  

Ecosal 
 
 
 
 

Ś rodek do modyfikacji betonó w i zapraw. Służ y do wykonywania 
mostkó w szczepnych, zapraw wyró wnawczych, wypraw 
wodochronnych, zapraw i betonó w naprawczych. Ogranicza szybkość 
odparowywania wody zarobowej, plastyfikuje mieszankę, uszczelnia 
ją  oraz podwyż sza wytrzymałość na zginanie. 
 
Baza chemiczna : dyspersja polimerowa 
 

 
0,15 kg /m2 

 

1,02 g/cm3 

biały 
 

 
(B) 30 kg 
(B) 10 kg 

 
 
 

  
LLAAKKIIEERRYY  OOPPÓÓ ŹŹ NNIIAAJJĄĄ CCEE  

  

Lakier 
 Lak 80 /  
Lak 90 

 
 
 
 
 
 

Lakier opó źniają cy wią zanie cementu do produkcji betonó w 
płukanych techniką  negatywną . 
 
          TYP                            KRUSZYWO                     KOLOR  
LAC 4   (80) (90)                     1 – 4 mm                             lila  
LAC 8   (80) (90)                     4 – 8 mm                         b rą zowy 
LAC 16 (80) (90)                   8 – 16 mm                          zielony  
LAC 32 (80) (90)                 16 – 32 mm                         niebieski  
LAC 63 (80) (90)                 32 – 63 mm                         czerwony 
 
Baza chemiczna : ż ywice  
 

 
60 – 80 g/m2 

1,02 g/cm3 

 
LAC 80  (P)30 kg 
LAC 90  (P)25 kg 

Lakier 
 Lak 80 SE / 
Lak 90 SE 

 
 
 
 
 
 

Lakier opó źniają cy wią zanie cementu do produkcji prefabrykató w 
betonowych płukanych, techniką  negatywną , o granulacji kruszywa do 
2 mm. Umoż liwia uzyskanie efektu piaskowania.  
 
           TYP                            KRUSZYWO                       KOLOR  
SE 1 (80) (90)                           0,2 mm                              bia ły 
SE 2 (80) (90)                           0,5 mm                              biały 
SE 3 (80) (90)                           1,0 mm                         ciemno ż ó łty 
SE 4 (80) (90)                           1,5 mm                           jasno ż ó łty 
SE 5 (80) (90)                           2,0 mm                             szary 
 
Baza chemiczna : ż ywice 
 

 
60 – 80 g/m2 

 

1,00 g/cm3 

 
(P) 25 kg 

Retarder 
 
 
 
 

Opó źniacz wią zania cementu do produkcji betonó w płukanych 
techniką  pozytywną  i negatywną , rozpuszczalny w wodzie  
i neutralny dla środowiska. 
 
           TYP                             KRUSZYWO                      KOLOR           
           16                                    8 – 16 mm                       zielony 
           32                                  16 – 32 mm                     niebieski  
 
Baza chemiczna : ż ywice   

 
50 – 70 g/m2 

 

1,20 g/cm3 
 

 

 
(P) 30 kg 

    
Optima 

 
 

     TYP                            KRUSZYWO                       KOLOR  
Optima 30                           6 – 8 mm                         fioletowy  
Optima 45                         7 – 11 mm                          zielony  
Optima 60                         9 – 12 mm                         czerwony 
Optima 90                        11 - 13 mm                      jasnobr ą zowy 
                           
Baza chemiczna : ż ywice 
 

 
60 – 80 g/m2 

 

 
 

 

 
(P) 25 kg 

    
PPAASSTTYY  OOPPÓÓ ŹŹ NNIIAAJJĄĄ CCEE  

  

    



Lanosan 70 H 
120 

 
 
 

Pasta opó źniają ca wią zanie do produkcji betonó w płukanych techniką  
negatywną . Wysoki stopień skuteczności pasty (płukanie do 72 
godzin) pozwala na pozostawienie wyrobó w w formach na czas 
weekendu. 
 
           TYP                              KRUSZYWO                     KOLOR  
       H 120   4                             1 – 4 mm                           biały 
       H 120   8                             4 – 8 mm                           b iały 
       H 120 16                           8 – 16 mm                           biały 
       H 120 32                         16 – 32 mm                           biały 
       H 120 63                         32 – 63 mm                           biały 
 
Baza chemiczna : węglan wapnia 
 

 
70 – 100 g/m2 

 
1,15 g/cm3 

 
(P) 35 kg 

LANOSAN  
VZ – H 

 
 
 
 

Pasta opó źniają ca wią zanie do produkcji betonó w płukanych techniką  
negatywną . Wykazuje bardzo dobra przyczepność i zalecana jest 
szczegó lnie do wykonywania pionowych powierzchni płukanych. 
 
           TYP                               KRUSZYWO                    KOLOR  
   VZ – H 120    4                         1 – 4 mm                         biały 
   VZ – H 120    8                         4 – 8 mm                         biały 
   VZ – H 120  16                       8 – 16 mm                         biały 
   VZ – H 120  32                     16 – 32 mm                         biały 
   VZ – H 120  63                     32 – 63 mm                         biały 
 
Baza chemiczna : węglan wapnia 
 

 
70 – 100 g/m2 

 
1,15 g/cm3 

    
(P) 35 kg 

Lanosan  
4/8    8/16 
Positive 

 
 
 

Pasta opó źniają ca do betonó w płukanych techniką  pozytywną , 
natryskiwana na powierzchnię wyjętego z formy elementu. Płukanie 
powierzchni powinno być wykonane w czasie 24 godzin. Granulacja 
kruszywa 4 – 8 mm lub 8 – 16 mm. 
 
Baza chemiczna : glikol 
 

 
150 – 250 g/m2 

1,07 g/cm3 

 
(P) 30 kg 

    
PPAAPPIIEERRYY  OOPPÓÓ ŹŹ NNIIAAJJĄĄ CCEE  

  

    

Retarder  
Papier  i 

Papier SE 
 
 
 

Papier pokryty opó źniaczem do produkcji betonó w płukanych. 
Stosowany głó wnie do produkcji płytek chodnikowych, schodó w itp. 
 
           TYP                               KRUSZYWO  
           K   3                                  1 –   3 mm 
           K   5                                  3 –   5 mm 
           K   7                                  4 –   8 mm 
           K 10                                  8 – 12 mm 
           K 15                                  8 – 16 mm 
           K 30                                16 – 32 mm 
 
            SE                                    0 –   3 mm 
            K 1                                   0 – 0,5 mm              
 
Baza chemiczna : opó źniacz, papier 
  

 
 

 
Kartony 250 m2 

Formatki (cm) 
40 x 40 ; 50 x 50 

 
Rolki 1,00 x 100 m 

    
ŚŚ RROODDKKII  AANNTTYYAADDHHEEZZYYJJNNEE  

  

    

Avanol U 
 
 
 
 

Preparat antyadhezyjny do smarowania form, aktywny chemicznie i 
fizycznie. Produkt nie zawiera olei mineralnych ani rozpuszczalnikó w. 
Ulega w całości biologicznemu rozkładowi i jest neutralny dla 
środowiska. 
 
Baza chemiczna : naturalne oleje i tłuszcze 
 

 
15 – 40 g/m2 

 
0,95 g/cm3 

biały 

 
(K) 1000 kg 
(B)   210 kg 

  
 
 
 
 

  

Schalwachs-
paste 

 
 
 

Ś rodek antyadhezyjny dobrze przylegają cy do powierzchni szalunkó w 
i  form. Stosowany do powierzchni pionowych i poziomych, betonó w 
licowych. Powoduje zmniejszenie ilości poró w powietrznych oraz 
ułatwia wyjmowanie elementu z formy. 
 
Baza chemiczna : węglany 
   

 
25 – 50 g/m2 

 
0,78 g/cm3 
jasnoż ó łty 

 
(P)  25 kg 
(P) 8,5 kg 

Release Agent 
5 
 
 
 

Preparat antyadhezyjny do rozformowywania, stosowany do 
szalunkó w stalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych. Jest 
bardzo wydajny, posiada dodatkowe właściwości konserwują ce. Nie 
powoduje plam i odbarwień na powierzchni elementó w. 
 
Baza chemiczna : alifatyczne zwią zki węgla 

 
15 – 40 g/m2 

 

0,83 g/cm3 

ż ó łtawy 

 
(K) 1000 kg 
(B)   210 kg 



Release Agent 
6 
 
 
 

Uniwersalny, natryskowy preparat antyadhezyjny. Oddziela-ją cy 
element betonowy od formy bez plamienia jego powierzchni. 
Uż ywany do wszystkich rodzajó w form: metalowych, drewnianych i 
plastikowych. Chroni powierzchnie formy przed rdzą . Zalecany do 
płytek o wydrą ż onym rdzeniu i elementó w przekładkowych. 
 
Baza chemiczna : alifatyczne zwią zki węgla 
   

 
15 – 40 g/m2 

 
0,76 g/cm3 
jasnoż ó łty 

 
(K) 1000 kg 
(B)   210 kg 

Release Agent 
7 
 
 

Preparat antyadhezyjny stosowany do produkcji betonó w licowych, o 
bardzo gładkiej powierzchni, pozbawionej poró w powietrznych. 
Ś rodek jest bezwonny i stosowany przy produkcji w  formach nie 
chłonnych, ogrzewanych do 600 C. Zabezpiecza oraz rozdziela 
powierzchnię formy od betonu, pozostawiają c formę czystą . Ponadto 
zapewnia ochronę przed  rdzą . 
  
Baza chemiczna : alifatyczne zwią zki węgla 
 

 
10 – 15 g/m2 

 
0,79 g/cm3 
jasnoż ó łty 

 
(K) 1000 kg 
(B)   210 kg 

Release Agent 
 73 VX 

 
 
 
 

Uniwersalny środek antyadhezyjny zalecany do stosowania na 
placach budó w, gdzie stosowane są  szalunki. Zabezpiecza ró wnież  
szalunki przed korozją . Ulega całkowitej degradacji biologicznej, co 
potwierdzono badaniami. 
 
Baza chemiczna :  węglany 
 

 
15 – 25 g/m2 

 
0,87 g/cm3 
jasnoż ó łty 

 
(K) 1000 kg 
(B)   210 kg 

Release Agent 
92 
 
 
 

Uniwersalny środek antyadhezyjny przeznaczony do produkcji 
elementó w prefabrykowanych, o duż ej wydajności. Odznacza się 
dobrymi właściwościami na pionowych powierzchniach form i 
zalecany jest do stosowania z formami stalowymi. Ulega całkowitej 
degradacji biologicznej, co potwierdzają  badania. 
 
Baza chemiczna : alifatyczne zwią zki węgla 
 

 
10 – 15 g/m2 

 
0,75 g/cm3 
ż ó łtawy 

 
(K) 1000 kg 
(B)   210 kg 

Avanol S 80 
 
 
 

Preparat antyadhezyjny zalecany do stosowania przy silnie 
ogrzewanych szalunkach. Wykorzystywany do form stalowych oraz 
drewnopodobnych uszlachetnianych tworzywami sztucznymi. Jest 
bardzo wydajny, chroni i pielęgnuje szalunki, poprawia jakość 
powierzchni wytworzonego elementu. 
 
Baza chemiczna : alifatyczne zwią zki węgla 
   

 
15 – 20 g/m2 

 
0,82 g/cm3 

brą zowoż ó łty 

 
(K) 1000 kg 
(B)   210 kg 

Avanol F 82 Ś rodek antyadhezyjny stosowany do rozformowywania, przy 
wszystkich rodzajach form. Szczegó lnie sprawdza się przy produkcji 
techniką  obrotową . Stosowany do produkcji palisad, obrzeż y, 
bloczkó w itp. 
 
Baza chemiczna : alifatyczne zwią zki węgla 
 

 
12 – 20 g/m2 

 
0,80 g/cm3 
jasnoż ó łty 

 
(K) 1000 kg 
(B)   210 kg 

Avanol 88 H 
 
 
 
 

Preparat antyadhezyjny o kró tkim czasie odparowywania. 
Charakteryzuje go bardzo dobra przyczepność do szalunku, jest 
niewraż liwy na warunki zewnętrzne, nadaje się do szalunkó w 
ogrzewanych. Polecany do ochrony form przed rdzą . Ulega 
całkowitemu rozkładowi biologicznemu.  
 
Baz chemiczna : alifatyczne zwią zki węgla 
  

 
15 – 25 g/m2 

 
0,80 g/cm3 

jasnoż ó łty 
 

 
(K) 1000 kg 
(B)   220 kg 

Avanol 90 
 
 
 

Całkowicie rozkładalny biologicznie środek antyadhezyjny do 
szalunkó w i form.  Wchłaniany w całości, wyją tek stanowi produkcja w 
formach podgrzanych do temperatury powyż ej 600 C. Przeznaczony 
do produkcji betonó w architektonicznych o małej zawartości poró w 
powietrznych. Rozkład biologiczny potwierdzony badaniami. Zalecany 
do produkcji płytek o wydrą ż onym rdzeniu i elementó w 
przekładkowych. 
 
Baza chemiczna : alifatyczne zwią zki węgla 
  

 
15 – 20 g/m2 

 
0,83 g/cm3 
jasnoż ó łty 

 
(K) 1000 kg 
(B)   210 kg 

  
 
 

  

Avanol D 200 
 
 
 

Ś rodek antyadhezyjny do produkcji prefabrykató w betonowych z 
betonu gęstoplastycznego. Przeznaczony do wszystkich rodzajó w 
form. 
 
Baza chemiczna : alifatyczne zwią zki węgla 
 

 
Indywidualne 

 
0,90 g/cm3 
jasnoż ó łty 

 
(K) 1000 kg 
(B)   200 kg 



Brettan K 
 
 
 
 

Skoncentrowany środek rozdzielają cy do palet i form uż ywanych do 
produkcyjnych kostki brukowej wibroprasowanej. Ś rodek ten eliminuje 
przyklejanie kostek do palety oraz do stempli formy. Na urzą dzeniach 
nie pozostają  resztki betonu, co znacznie wydłuż a ich ż ywotność.  
Mieszany z wodą  w stosunku 1 : 5 
 
Baza chemiczna : alifatyczne zwią zki węgla 
   

 
Indywidualne 

 
0,90 g/cm3 
ciemnoż ó łty 

 
(K) 1000 kg 
(B)   210 kg 

Brettan G 
 
 
 

Gotowy do zastosowania środek rozdzielają cy do produkcji na 
paletach drewnianych o wysokiej chłonności. Stosowany przy 
produkcji wibroprasowanej kostki brukowej. Wydłuż a ż ywotność palet, 
zapobiegają c przyleganiu do nich  resztek betonu. 
 
Baza chemiczna : alifatyczne zwią zki węgla  
    

 
Indywidualne 

 
0,97 g/cm3 

biały 

 
(K) 1000 kg 
(B)   210 kg 

Brettan 236 
 
 
 

Ś rodek rozdzielają cy i konserwują cy do palet, stosowany przy 
produkcji wibroprasowanej kostki brukowej. Występuje w postaci 
rozpuszczalnego w wodzie koncentratu. Wydłuż a ż ywotność palet, 
minimalizują c konieczność ich czyszczenia.  
 
Baza chemiczna : alifatyczne zwią zki węgla  
    

 
Indywidualne 

 
 

Żó łtawy 

 
(K) 1000 kg 
(B)   210 kg 

TM – Super  P 
  
 
 

Wydajny preparat rozdzielają cy stosowany przy produkcji rur i 
kręgó w. Zastosowanie preparatu opró cz ułatwienia wyjmowania 
elementu z formy, dodatkowo zabezpiecza powierzchnię formy przed 
przyklejaniem resztek betonu. Pozwala to unikać pracochłonnego 
czyszczenia formy i ewentualnych jej uszkodzeń. 
 
Baza chemiczna : alifatyczne zwią zki węgla 
   

 
Indywidualne 

 
0,89 g/cm3 
jasnoż ó łty 

 
(K) 1000 kg 
(B)   210 kg 

 

  
  
  
  

  
ŚŚ RROODDKKII  DDOO  CCZZYYSSZZCCZZEENNIIAA  OORRAAZZ  PPIIEELLĘĘ GGNNAACCJJII  MMAASSZZYYNN  

II  UURRZZĄĄ DDZZEEŃŃ   

    

Machine Care 
 
 
 

Ś rodek do pielęgnacji maszyn i urzą dzeń mają cych kontakt z 
betonem. Zalecany szczegó lnie w przypadku dłuż szych przestojó w w 
pracy, ze względu na długotrwałe działanie rozdzielają ce. Nie zawiera 
kwasó w, nie niszczy elementó w gumowych, kabli oraz uszczelek, 
zapobiega rdzewieniu elementó w metalowych. 
 
Baza chemiczna : alifatyczne zwią zki węgla 
 

 
Indywidualne 

 
0,89 g/cm3 

jasnoż ó łty 

 
(K) 1000 kg 
(B)   210 kg 

Machine Care U 
 
 

Ś rodek na bazie białych olei medycznych, do konserwacji  i 
czyszczenia maszyn i urzą dzeń mają cych bezpośredni kontakt z 
betonem. Posiada długotrwałe działanie rozdzielają ce i zalecany jest 
do stosowania  w czasie dłuż szych przerw w produkcji. Jest 
całkowicie nieszkodliwy dla środowiska. 
 
Baza chemiczna : alifatyczne zwią zki węgla  
 

 
Indywidualne 

 
0,83 g/cm3 
bezbarwny 

 
(K) 1000 kg 
(B)   210 kg 

Muffen – Clean 
 
 
 
 

Ś rodek do czyszczenia stalowych form rurowych. Powoduje 
czyszczenie stalowych form z betonu i nalotó w cementowych, 
chronią c je ró wnocześnie przed rdzą . Jest zalecany do ochrony 
materiałó w mają cych kontakt z wodą . 
 
Baza chemiczna : substancje powierzchniowo czynne. 
 

 
Indywidualne 

 
1,05 g/cm3 
bezbarwny 

 
(K) 1000 kg 
(B) 210 kg 
(P)     30 kg 

Cleaner 
 
 
 
 

Ś rodek do czyszczenia form na bazie rozpuszczalnikó w. Stosowany 
do usuwania resztek tłuszczó w, olei i środkó w antyadhezyjnych z 
powierzchni form. Pomaga utrzymać formy w czystości i wydłuż a ich 
ż ywotność, mogą  być wykonywane z lepszych materiałó w. 
 
Baza chemiczna : alifatyczne zwią zki węgla 
 

 
Indywidualne 

 
0,77 g/cm3 
bezbarwny 

 
(P) 30 kg 

Avanil RV 
Mixer 

protection 
 
 
 

Przyjazny dla środowiska produkt na bazie białych olei medycznych. 
Długotrwale konserwuje i chroni maszyny, i urzą dzenia w czasie 
przerw w produkcji. Eliminuje zjawisko rdzewienia elementó w 
metalowych, nieszkodliwy dla elementó w  gumowych kabli i 
uszczelek. Kró tki okres nakładania środka nie powoduje znacznego 
wydłuż enia cyklu produkcyjnego. 
 
Baza chemiczna : alifatyczne zwią zki węgla 
 

 
Indywidualne 

 
0,89 g/cm3 
jasnoż ó łty 

 
(K) 1000 kg 
(B)   210 kg 

    
  

    

    
ŚŚ RROODDKKII  DDOO  CCZZYYSSZZCCZZEENNIIAA  PPOOWWIIEERRZZCCHHNNII  ZZ  

PPOOZZOOSSTTAAŁŁ OOŚŚ CCII  CCEEMMEENNTTOOWWYYCCHH  
  

    



Betonreiniger 
Pulver 

Preparat do usuwania zanieczyszczeń cementowych i wapiennych z 
powierzchni maszyn i urzą dzeń. Stosowany ró wnież  do czyszczenia 
prefabrykató w betonowych, płyt z betonu zmywalnego, klinkieru i 
okładzin ceramicznych. Do rozpuszczania w wodzie w stosunku od  
1: 4 do 1 : 20 w zależ ności od rodzaju czyszczonej powierzchni i 
stopnia zabrudzenia.    
 
Baza chemiczna : kwasy organiczne 
 

 
 
 
 

biały 

 
(P) 10 kg 

Concrete 
Cleaner Z 

 
 
 
 

Preparat w formie ciekłej do usuwania pozostałości betonu lub 
zaprawy z maszyn i urzą dzeń budowlanych. Stosowany ró wnież  do 
usuwania mleczka cementowego z powierzchni betonu licowego, do 
czyszczenia prefabrykató w, płyt z betonu zmywalnego, klinkieru, 
okładzin ceramicznych oraz do usuwania wykwitó w. 
 
Baza chemiczna : kwasy organiczne 
 

 
100 – 250 g/m2 

 

1,07 g/cm3 
jasnoż ó łty 

 
(P) 30 kg 
(P) 10 kg 

Lascovet 70 
 
 
 

Bardzo efektywny środek do czyszczenia nawet bardzo zabrudzonych 
powierzchni. Usuwa resztki betonu i zaprawy z powierzchni 
prefabrykató w, wyrobó w z klinkieru, cegły oraz z powierzchni betonó w 
płukanych. Bardzo zabrudzone maszyny ró wnież  moż na czyścić tym 
preparatem. 
 
Baza chemiczna : kwasy mineralne 
     

 
100 – 200 g/m2 

 
1,17 g/cm3 
jasnoż ó łty 

 
(K) 1000 kg 
(B) 220 kg 
(P)     35 kg 

Exposed 
Aggregate 

Cleaner (WBR) 
 
 

Ś rodek do usuwania mocnych zabrudzeń z powierzchni betonó w 
płukanych, cegieł, muró w, szorstkich obrzutó w tynkarskich itp. Usuwa 
ró wnież  glony, grzyby i wykwity pozwalają c na uzyskanie śwież ej, 
czystej i odnowionej powierzchni.  
 
Baza chemiczna : substancje powierzchniowo czynne / kwasy 
  

 
100 – 250 ml/m2  

 
1,20 g/cm3 
bezbarwny 

 
(P) 30 kg 
(P) 10 kg 

ZSE Super 
 
 
 

Preparat do czyszczenia betonu licowego, form oraz urzą dzeń. 
Usuwa nacieki cementowe, resztki betonu lub zaprawy oraz rdzy. 
Zalecany szczegó lnie do usuwania wykwitó w wapiennych z 
powierzchni  kostki brukowej. 
 
Baza chemiczna : kwasy 
 

 
100 – 250 ml/m2 

 

1,20 g/cm3 

bezbarwny 

 
(K) 1000 kg 
(B) 200 kg 

       (P)     30 kg 

    
ŚŚ RROODDKKII  DDOO  OOCCHHRROONNYY  II  PPIIEELLĘĘ GGNNAACCJJII  

  ŚŚ WWIIEEŻŻEEGGOO  BBEETTOONNUU  
  

    

Tricuring 
 
 
 

Ś rodek do ochrony śwież ej powierzchni betonowej. Tworzy aktywny 
filtr ochronny, zapobiegają cy odparowywaniu wody i w ten sposó b nie 
dopuszcza do powstawania rys skurczowych. Do działań 
zapobiegają cych parowaniu wody dodać należ y ró wnież  zwiększenie 
odporności powierzchni na ścieranie. 
 
Baza chemiczna :  emulsje parafinowe  
 

 
100 –140 g/m2 

 

1,00 g/cm3 
biały 

 
(K) 1000 kg 
(B) 210 kg 

       (P)     30 kg 

    
SSRROODDKKII  DDOO  IIMMPPRREEGGNNAACCJJII  PPOOWWIIEERRZZCCHHNNII  

  

    

Betotop 
 
 
 

Ś rodek do impregnacji i uszczelnienia powierzchni betonowej. Jest to 
syntetyczna dyspersja, któ ra powoduje ograniczenie nasią kliwości 
pokrytej powierzchni. Płynne substancje i  zanieczyszczenia   nie 
wnikają  w głą b elementu, pozostają c na powierzchni, dają  się łatwo 
usuną ć. Stosowany do betonó w, płyt.  
 
Baza chemiczna : dyspersja polimerowa     
 

 
30 – 100 g/m2 

 

1,00 g/cm3 
biały 

 
(K) 1000 kg 
(B) 210 kg 

      (P)      30 kg  

Betocol Plus 
 

 
 
 

Ś rodek do impregnacji i uszczelniania powierzchni betonowej. Jest to 
syntetyczna dyspersja nie zawierają ca rozpuszczalnikó w. 
Zanieczyszczenia nie wnikają  w głą b i mogą  być łatwo usuwane z 
powierzchni. Materiał ten jest odporny na promieniowanie słoneczne 
UV i nie ż ó łknie pod jego wpływem. Nasią kliwość jest znacznie 
zredukowana. Pokryta środkiem powierzchnia jest lekko połyskliwa i 
zachowuje swó j kolor. Stosowany do powierzchni betonowych, płyt i 
kamieni naturalnych. 
 
Baza chemiczna : dyspersja polimerowa 
   

 
30 – 100 g/m2 

 

1,01 g/cm3 
biały 

 
(K) 1000 kg 
(B)   210 kg 
(P)     30 kg 

    
  
  

    

    
ŚŚ RROODDKKII  DDOO  UUSSZZCCZZEELLNNIIAANNIIAA  PPOOWWIIEERRZZCCHHNNII  

  

    



VS Ultraecht 
 
 
 

Przeźroczysty, jednokomponentowy, uszczelniacz na bazie akryli. 
Stosowany do uszczelniania betonó w płukanych, o gładkiej 
powierzchni i powierzchni betonó w strukturalnych. Produkt po 
wyschnięciu jest jedwabiście matowy i odśwież a pokrywaną  
powierzchnię.  Czasami produkt ten zapewnia ró wnież  ochronę przed 
agresywnymi zanieczyszczeniami przemysłowymi i atmosferycznymi. 
Jest wodoszczelny i odporny na promieniowanie UV , nie ż ó łknie. Do 
stosowania w temperaturze powyż ej 150 C.    
 
Baza chemiczna : węglany 
 

 
80 – 150 g/m2 

 

0,90 g/cm3 
bezbarwny 

 
(B)  210 kg 
(P) 30 kg 

       (P)    10 kg 

    
ŚŚ RROODDKKII  DDOO  KKOONNSSEERRWWAACCJJII  PPOOWWIIEERRZZCCHHNNII  

  

    

Betofresh 
 

Płynny środek do zabezpieczania kolorowych powierzchni 
betonowych przed wykwitami. Intensyfikuje i wycią ga kolor, odśwież a 
powierzchnię betonową . Występuje w postaci bezbarwnej lub 
kolorowej według palety barw. Zalecany szczegó lnie do kostki 
brukowej, palisad, obrzeż y itp. 
 
Baza chemiczna : dyspersja polimerowa  
 

 
70 – 100 g/m2 

 

1,02 g/cm3 
bezbarwny lub 

kolorowy 

 
(P) 30 kg 
(P) 10 kg 

    
ZZAAPPRRAAWWYY  NNAA  WWYYLLEEWWKKII  

  

    

Casting Mortar  
301 / 302 

 
 
 

Zaprawa na wylewki stosowana ró wnież  do napraw, zawiera ż ywice 
syntetyczne oraz włó kna. Jest to gotowa od uż ytku sucha zaprawa do 
mieszania z wodą , w stosunku 4 : 1. Stosowana do naprawy 
elementó w prefabrykowanych, naprawy uszkodzonych krawędzi, 
uzupełniania ubytkó w, zacierania poró w itp. 
 
Baza chemiczna : cement 

 
 
 
 

 
(W) 25 kg 

   
ZZAAPPRRAAWWYY  NNAAPPRRAAWWCCZZEE  

 

  

Betonspachtel 
417 

 
 

Zawierają ca syntetyczne ż ywice zaprawa do uzupełniania ubytkó w na 
powierzchni elementó w betonowych. Jest to produkt suchy do 
mieszania z wodą  w stosunku 3 : 1. Materiał ten jest trwały i odporny 
na mró z. 
 
Baza chemiczna : cement 
 

 
 
 
 

 
(W) 25 kg 

 


