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TECHNICKÝ LIST

 Prášková přísada na bázi amorfního SiO2 (mikro oxid křemičitý, úlet oxidu křemičitého). Když se přidá do betonu nebo
malty ve správném množství, příměs KEMA mikrosiliky má následující účinky: výborná zpracovatelnost, lepší odolnost
proti korozi, lepší odolnost
proti mrazu a rozmrazování, získávání lepší počáteční a konečné pevnosti, zmenšení efektu »krvácení« betonu, zlepšení
vodotěsnosti, snížení kapilární nasákavosti, získávání plynotěsnosti. 

 
Používá se jako účinná antikorozní přísada do betonu a cementových malt, ve výrobě hnojiv, v potravinářském průmyslu, 
na živočišných farmách, v chemickém průmyslu, při stavbách na moři, a dalších korozivních prostředích.

Tabulka 1: Chemické složení materiálu

SiO2 cca. 90 %

CaO cca. 0,8 %
MgO max. 1,5 %
Al2O3 max. 1 %

Na2O 0,5 %

 
KEMA MIKROSILIKA v betonu a maltě vyvolá 3 účinky, které vedou ke zlepšení vlastností v čerstvém i tvrdém stavu:
1. Mikro-výplňový účinek
2. Puzolánový účinek
3. Reologický účinek
MIKRO-VÝPLŇOVÝ ÚČINEK
Částice amorfního SiO2 jsou 100 - krát menší než zrnka cementu (0,1 m), proto mohou snadno vyplnit prostor mezi
cementovými zrny, čímž zmenší prostor pro vodu a působí jako jádro začátku hydratace cementu. Částice SiO2 v
důsledku své malosti zlepší styk mezi agregátem a cementem, což vede k větší přilnavosti cementu na agregát.
PUZOLÁNOVÝ ÚČINEK
Hlavní účinná látka přísady KEMA mikrosiliky amorfní SiO2 má mimořádně velký povrch zrn. Tyto chemicky reagují s
hydroxidem vápenatým z cementu na hydráty silikátu vápenatého, který je obyčejným produktem při hydrataci cementu.
Transformace porézního hydroxidu vápenatého na hydrát křemičitanu vápenatého způsobí zvětšení pevnosti a účinek
zavírání pórů, a tím větší nepropustnosti vody a korozivních látek.
REOLOGICKÝ ÚČINEK
Částice amorfního SiO2 jsou kulatého tvaru, čímž se zajistí lepší zpracovatelnost betonu a malty.

  

 

Vzhled Šedý prášek 

Balení 17,5 kg pytel (plastifikované) / 252 kg (30 x 17,5 kg) na paletě 

Doba použitelnosti a skladování 
12 měsíců ode dne výroby, pokud je výrobek řádně skladování na suchém místě
av originálním, uzavřeném a nepoškozeném obalu. Datum výroby je uvedeno na
obalu. 

 

Objemová hmotnost prášku 0,35 kg/dm3 

Zápach bez zápachu 

Rozpustnost ve vodě ne 

Celková plocha častic 20-22 m2/g 

Zrnitost 100 % < 100 µm 

KEMA MIKROSILIKA
Antikorozní prášková přísada do betonů a malt 
na bázi amorfního SiO2 (microsilica, silice Fume)

POPIS VÝROBKU

Použití

Mode of action

INFORMACE O VÝROBKU

Základní informace

Technická data

KEMA d.o.o.
Slovinská republika
KEMA MORAVA - sanační centrum s.r.o.

T: +421 (0)33 5936 805
F: +421 (0)33 5936 808 
I: www.kema-on.net | E: info@sk.kema-on.net 

Ostravska 435, SVIADNOV 739 25 
T: +421 (0)33 5936 805



Označení: TL_Mikrosil
Vydání:  May 2006
Revize:  Leden 2016
ID:  129

strana: 2 / 2 

  

 
Dávkovat cca. 5-10% na hmotnost cementu spolu s agregátem nebo cementem před přidáním vody na zamíchání. Do
betonu s 350 kg cementu na m3 přidáme při dávkování 5% na hmotnost cementu přesně jeden pytel (17,5 kg), při
dávkování 10% na hmotnost cementu pak přidáme dva pytle (35 kg) přísady KEMA MIKROSILIKA.

 
5 - 10 % z hmotnosti cementu

 Míchat alespoň 30 sekund před přidáním vody. Celkový čas míchání musí být minimálně 90 sekund.
Doporučená příprava betonu minimálně s 300 kg cementu na 1 m3 ..

  

 +5°C min./ +30°C max.

 +5°C min./ +30°C max.

 +5°C min./ +30°C max.

 
Časy uvedené v technickém listu byly naměřeny při teplotě + 23 ° C a 50% vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tyto časy
zkracují, Nissi teploty naopak časy prodlužují.
Chraňte čerstvě použitý materiál pro mrazem, deštěm a dalšími nepříznivými povětrnostními podmínkami. Materiál by
se neměl používat při teplotách (povrchu, ovzduší, materiálu) nižších než + 5 ° C.
Vzhledem k velké povrchové ploše všech částic KEMA mikrosiliky se výrazně zvyšuje množství záměsové vody. Aby
se tomu předešlo, je třeba použít při přípravě betonu a malty superplastifikátor (doporučujeme KEMAMENT L10 nebo
KEMAMENT HIPER, ...).

Doporučení: Zbylý, neztvrdnutý nebo nepoužitý materiál musí být odstraněn podle platné legislativy.

Zdroj dat: Všechny údaje v tomto technickém listu byly zjišťovány v laboratorních podmínkách. Některé údaje se
může měnit v závislosti na pracovních podmínkách.

Místní omezení: Normové požadavky se mohou měnit, v závislosti na zemi kde bude výrobek zabudován. Pro
podrobnější informace o použití výrobku kontaktujte dovozce a žádejte lokální technický list (jestliže je jiný od
obecného).

 Více informací o skladování, zacházení a použití výrobku najdete v bezpečnostním listu, kde najdete i
bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje. Také je třeba dodržovat pokyny uvedené na obalu výrobku.

 
Informace a doporučení týkající se používání výrobků KEMA jsou předloženy s dobrým úmyslem a věříce, že jsou správné.
Vycházejí z našich poznatků a zkušeností s výrobky. Tyto informace jsou poskytovány za předpokladu, že výrobky jsou
skladovány a používány podle doporučení a osoby, které je přijímají, vykonají své vlastní rozhodnutí co se týče vhodnosti
výrobku k jejich účely před použitím. Neprovádějí se žádné prohlášení nebo záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané,
týkající se prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo jakékoli jiné povahy podle tohoto dokumentu pokud jde o informace
nebo výrobek, kterých se tyto informace týkají. V žádném případě společnost KEMA není zodpovědná za škody jakékoliv povahy
vznikající z použití těchto informací nebo spoléhání se na ně nebo z použití výrobku, ke kterému se tyto informace vztahují. Žádný
text obsažený v tomto dokumentu nemá být vysvětlován jako doporučení používat jakýkoli výrobek, proces, zařízení nebo směs
v rozporu s jakýmkoliv patentem a společnost KEMA neprovádí žádné prohlášení nebo záruku, vyjádřenou nebo
předpokládanou, že použití výše uvedeného nebude narušovat jakékoliv patentové právo. Všechny objednávky podléhají
aktuálním prodejním a dodacím podmínkám. Uživatel by si měl vždy podívat nejnovější technický list, který je k dispozici na
požádání.

NÁVOD K POUŽITÍ

Dosage

Spotřeba

Doba míchání

OMEZENÍ

Teplota podkladu

Teplota vzduchu

Teplota materiálu

Upozornění

BEZPEČNOSTNÍ
INFORMACE

PRÁVNÍ USTANOVENÍ

KEMA d.o.o.
Slovinská republika
KEMA MORAVA - sanační centrum s.r.o.

T: +421 (0)33 5936 805
F: +421 (0)33 5936 808 
I: www.kema-on.net | E: info@sk.kema-on.net 

Ostravska 435, SVIADNOV 739 25 
T: +421 (0)33 5936 805


	Snímek 1
	Snímek 2

