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Savybės ir taikymas 

BETONMIX PLUS yra paruoštas naudoti skystas priedas, 
kuris plastifikuoja ir sumažina vandens kiekį . Jis pagerina 
betono mišinio apdirbamumą, todėl yra geriau 
pumpuojamas, pilamas ir glaistomas. Jis užtikrina geresnį 
žvyro ir cemento susijungimą, todėl betono mišinys yra 
geriau sutankintas ir vientisas. Tai padidina betono 
stiprumą, sumažina susitraukimą, nusėdimą ir įtrūkimus. 
Padidėja elemento sandarumas ir atsparumas šalčiui bei 
apledėjimo druskoms. Priedas be chloridų nesukelia 
betono mišinyje esančio plieno korozijos.  Produktą 
rekomenduojama naudoti betoninėms grindims, ypač 
grindims su grindiniu šildymu, terasų ir balkonų grindims, 
kloti. BETONMIX PLUS taip pat puikiai tinka įvairių tipų 
betono gaminių liejimui. 

Naudojimo instrukcija 

BETONMIX PLUS turi būti dozuojamas kartu su maišomuoju 
vandeniu. Rekomenduojama dozuoti nuo 0,5 % iki 1 % 
cemento masės (nuo 125 ml iki 250 ml 25 kg cemento). 
Kruopščiai išmaišykite. 

DĖMESIO: Dėl skirtingų cementų rūšių būtina atlikti 
individualų bandymą konkrečiam taikymui! 

Sąnaudos

25 kg cemento sunaudojama nuo 125 ml iki 250 ml. 

Saugojimas

Laikykite ir gabenkite sausoje ir pavėsingoje vietoje 
originaliose sandariai uždarytose pakuotėse, nuo +5 °C iki 
+25 °C temperatūroje.  

Saugos rekomendacijos 

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Venkite 
patekimo ant odos ir į akis. Nenurykite. Patekus į akis, 
nedelsdami plaukite dideliu kiekiu švaraus vandens ir, jei 
reikia, kreipkitės į gydytoją. 

Galiojimo terminas

Produktą sunaudokite per 12 mėnesių nuo pagaminimo 
datos, nurodytos ant pakuotės. Gamybos data yra partijos 
numeris. 
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TECHNINĖ INFORMACIJA

Sudėtis Lignosulfonatų mišinys 

Spalva ir būvis Tamsiai rudas skystis 

Tankis 1,097-1,157 g/cm³ 

ph 2,9-4,9 

Pakuotė Bakelis 5L 

Speciali informacija

Preparatas neklasifikuojamas kaip pavojingas. Prieš 
naudodami perskaitykite gaminio duomenų lapą. 
Gamintojas neturi jokios įtakos netinkamam medžiagos 
naudojimui, jos naudojimui kitais tikslais ar kitomis 
sąlygomis, nei aprašyta pirmiau. Teisingo ir veiksmingo 
preparato naudojimo mes nekontroliuojame, todėl 
garantuojame tik pristatyto produkto kokybę. Nei 
gamintojas, nei jo įgaliotasis atstovas negali būti laikomi 
atsakingais už nuostolius, patirtus dėl netinkamo gaminio 
naudojimo ar laikymo.

Gamintojas pasilieka teisę keisti šio duomenų lapo turinį, 
pavyzdžiui, dėl teisės aktų pakeitimų, gaminio modifikacijų, 
techninės pažangos ar kitų priežasčių. "Jurga" darbuotojai 
yra įgalioti teikti techninę informaciją tik pagal šį duomenų 
lapą. Informacija, kuri skiriasi nuo pateiktos šiame 
duomenų lape, turi būti patvirtinta raštu. Kilus abejonių, 
reikėtų kreiptis į gamintoją. Šis gaminio duomenų lapas yra 
galiojantis ir pakeičia visus ankstesnius. 
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