
 

 

 
 

ADX.0060 

FLUID SRA 
Хидравлична добавка за 
намаляване на свиването при 
разтвори 
 

Митнически код 

3824 4000 

 

Опаковки 

- Бутилка 1 кг 

- Туба 5 кг 

- Туба 25 кг 

 

Приложение 

- За добавяне към 

други компоненти 

Общо описание 
Концентрирана течна добавка, формулирана за намаляване на свиването в пластичните фази на 

циментовия разтвор. Намалява свиването с над 50% в сравнение със същата смес без добавка, 

особено когато условията за втвърдяване не са възможни във влажна среда. Отличен в комбинация 

с противосвиваеми и структурни влакна за изпълнение на работи с високи структурни 

характеристики. Може да се използва в някои тиксотропни и леещи се строителни разтвори от 

семействата REPAR и GROUT в съответствие с количествата, посочени в съответните технически 

листове. 

 

Дозировка 
Добавете 4 до 6 kg FLUID SRA за всеки кубичен метър смес, която трябва да се направи (0,05 - 0,07 kg за 

всеки 25 kg торба циментови разтвори от семействата REPAR и GROUT). 
 

  Области на приложение 
За разтвори с висока обемна стабилност. Намалява пукнатините, причинени от свиване в 

пластичните фази на циментовия разтвор. Намаляване на свиването на свободния въздух в някои 

структурни разтвори от семейства REPAIR и GROUT (особено полезно, когато условията на мокро 

втвърдяване на структурните разтвори не са възможни). 

 

 

  Основни характеристики
 

   Плътност: 
0.97±0.03 kg/dm³ 

   Срок на годност: 
6 месеца 

 

   Без разтворители    носете защитни очила 

   Носете защитни ръкавици     Налични цветове 
Прозрачен 

 

 

Инструменти за почистване Приложим при 
• Вода • Разтвори на основата на цимент и вар 
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Семейство 
Admix 

 
Течни добавки за бетон, разтвори, фугиращи смеси и приц-бетон 

 

•  
• Infratech 
• Floor 

• Функционални категории 

• Подобряване на механичните и/или реологичните 

характеристики на новопроизведените разтвори, мазилки и 

бетони 

•  

 
Едно-компонентен 
 

Външен вид 
Течност 
 

Инструкции за употреба 
FLUID SRA трябва да се добави към разтвора след добавяне на водата за смесване към 

циментовия миксер. След добавяне разбъркайте подходящо преди леене. Дозировката при 

нормална употреба е ориентировъчно 1% спрямо теглото на свързващите вещества 

http://www.azichem.com/


 

 

                                                                              Складиране и съхранение 
Пазете от замръзване. Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, в свежа и суха среда, 

като избягвате замръзване и пряка слънчева светлина. Неправилното съхранение на продукта 

може да доведе до загуба на реологични характеристики. Съхранявайте продукта при 

температура между +5°C и +25°C. 

 

Предупреждения, предпазни мерки и екология 
Общата информация, заедно с всички инструкции и препоръки за употреба на този продукт, 

включително в този лист с данни и евентуално предоставена устно или писмено, съответстват на 

настоящото състояние на нашите научни и практически познания. 

Всички докладвани технически и експлоатационни данни са резултат от лабораторни тестове,   

проведени в контролирана среда и следователно могат да подлежат на модификация по отношение на 

действителните условия на изпълнение. 

 

Azichem Srl не поема отговорност, произтичаща от неадекватни характеристики, свързани с 

неправилна употреба на продукта или свързани с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, 

несвързани с качеството на продукта, включително неправилно съхранение. 

Желаещите да използват продукта трябва да определят преди употреба дали същият е подходящ или 

не за предвидената употреба, като поемат цялата последваща отговорност. 

 

Техническите и характеристиките, съдържащи се в този информационен лист, се актуализират 

периодично. За консултация в реално време, моля, посетете уебсайта: www.azichem.com. Датата на 

ревизията е посочена в пространството отстрани. Текущото издание се отменя и заменя 

всяка предишна версия. 

 

Моля, имайте предвид, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за 

безопасност за този продукт, съдържащ химико-физични и токсикологични данни, рискови фрази и 

друга информация относно безопасния транспорт, употреба и изхвърляне на продукта и неговата 

опаковка. За консултация, моля, посетете: www.azichem.com. 

Забранено е изхвърлянето на продукта и/или опаковката в околната среда. 

 

При нормални условия използването на добавка за намаляване на свиването може да доведе до 

намаляване на механичната якост на сместа до максимум 10%. Следователно употребата на добавката 

трябва да бъде одобрена от дизайнера и сместа да бъде коригирана според изискваните остатъчни 

съпротивления. 
 

FLUID SRA се произвежда/разпространява от 
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