
 

 

 
 

ADX.0061 

FLUID S 
Суперсмазваща добавка за 

смесване с бетон, хоросан и 
фугиращи смеси 

 

 
Митнически код 

3824 4000 

 

Опаковки 

- Туба 10 кг 

- Туба 29 кг 

- Варел 235 кг 

-  

Приложение 

- За добавяне към други 
компоненти

Сертификати и закони 

EN 934-2 
Добавки за бетон - Високоефективна редуцираща добавка / суперпластификатор 

(T3.1/3.2) 

 

 

Общо описание 
Суперсмазваща добавка, пеногасител, във воден разтвор, за бетон, разтвори и фугиращи смеси с 

цимент или вар. Особено подходящ за бетони с добавен силициев диоксид, за производство на 

бетони с много висока вътрешна водонепропускливост. 

 

  Общи характеристики 
FLUID S, добавен към правилна смес от хидравлични свързващи вещества, избрани агрегати, 

MICROSIL 90 (сгъстен силициев диоксид) и помощни влакна READYMESH PM-180 (многофиламентни 

полипропиленови влакна) подобрява механичната якост, водонепропускливостта и общата твърдост на 

продукта. 

Референтни стандарти за продукта: UNI 8145 - ASTM C 494 B,D,G 
 

   Дозировка 
Добавете 0,7 до 2,0 kg FLUID S за всеки квинтал хидравлично свързващо вещество, присъстващо в 

сместа. 

 

Области на приложение 
Производство на бетони, хоросанови разтвори, торкрет бетон, фугиращи смеси (на основата на 

цимент или вар), висока обработваемост (клас на консистенция), намалено съотношение 

вода/цимент, освободен от кървене и сегрегация. 

Специално за производство на бетони с много висока вътрешна водонепропускливост (водоустойчиви 

бетони). 

 

Основни характеристики 
 

   Плътност: 
1.18 kg/dm³ 

 

      Срок на годност: 
12 месеца 

 

   Налични цветове 
Кафяв 

   Незапалим  

           Без разтворител 
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Вискозитет (a 20°C): 17.5 cP 
 

 

 

 

Почистване на инструменти Приложим при 
• Вода • Бетон 

• Разтвори на основата на цимент или вар 

Семейство 
Admix 

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

 
• Building 

• Infratech 
• Floor 

Функционални категории 
• Подобряване на механичните и/или реологичните 

характеристики на новопроизведените разтвори, мазилки и бетони 

 
Едно-компонентен 

Външен вид 
Течност 

http://www.azichem.com/


 

 

Складиране и съхранение 
Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, на свежа и суха среда, като избягвате 

замръзване и пряка слънчева светлина. Неправилното съхранение на продукта може да доведе до 

загуба на реологични характеристики. 

 

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 никаква 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. 

Тези, които желаят 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. 

 
FLUID S значително намалява водата при смесване. Проверете габарита на миксера по време на 

фазата на зареждане на бетон. Излишната вода може да повлияе на консистенцията и 

производителността на бетона.www.azichem.com 
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Инструкции за употреба 
FLUID S трябва да се добави към безводните компоненти на конгломерата, заедно с водата за 

смесване; дозата при нормална употреба е в диапазона 1-2% от теглото спрямо теглото на 

свързващите вещества. След добавянето на продукта осигурете подходящо разбъркване, за да се 

получи хомогенна смес без бучки. FLUID S ефективно изпълнява своето суперсмазващо действие 

при различни условия на смесване: бетонобъркачка, миксери за камион, миксери с вертикална ос 

и др. с нормални транспортни средства: миксери за камиони, помпи за миксери за камиони, 

стационарни помпи и т.н. Всички излишъци трябва да бъдат предварително проверени с тестови 

смеси . 

FLUID S се счита за неутрална добавка, т.е. не включва промени в нормалното време за 

захващане и втвърдяване на конгломерата, с който е смесен. 

http://www.azichem.com/


 

FLUID S се произвежда/разпространява от 

 

 

 
 

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy 

info@azichem.com  Tel. +39 0376.604185 /604365   Fax +39 0376 604398 
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