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TECHNICKÝ LIST

 Aerant pro výrobu betonů odolných mrazu a solím používaných v zimě k posypu komunikací. Zlepšuje zpracovatelnost,
snižuje spotřebu záměsové vody a zvyšuje odolnost betonu vůči agresivním látkám. Používá se též pro zlepšování
zpracovatelnosti malt a betonů a jako pěnidlo. 

 
Je vhodná zejména pro stavbu silnic a mostů, jakož i pro přípravu lehkých betonů a malt. Všude tam, kde je požadována
vysoká odolnost betonu vůči zmrazování, posypovým solím a agresivním látkám.

výroba betonu pro dopravní stavby (mosty, vozovky…)
výroba betonů pro vodní stavby (betonáže pod vodou, jezy, kanály…)
výroba betonových prefabrikátů
výroba lehkých betonů a malt

Vysoká účinnost syntetického provzdušnění, vhodné pro výrobu mrazuvzdorného a soli rezistentního betonu pro zimní
posyp. Zlepšená zpracovatelnost, snížená spotřeba vody a zvyšená odolnost vůči agresivním látkám. Může být použita k
přípravě pěnového betonu.

 
Neškodný pro ocelové výztuže
Stabilní póry, správné velikosti a distribuce

  

 

Vzhled Čirá světle modrá kapalina 

Balení 
50 kg v plastových kanistrech / 800 kg (16 x 50 kg) na paletě 
1000 kg v plastové nádobě 

Doba použitelnosti a skladování 
12 měsíců od data výroby při správném skladování v nepoškozeném originálním
uzavřeném obalu za suchých a chladných podmínek. Datum výroby je uvedeno na
obalu. 

 

Hustota 0,99-1,03 kg/dm3 

pH 6-8 při 20°C 

Zápach charakteristický 

Maximální dávka 0,8% vztahující se k hmotnosti cementu 

Teplotní odolnost do max. +75°C (maximální teplota) 

Min. teplota použitelnosti +5°C 

Mísitelná s vodou, (při + 20 ° C) kompletně 

Obsah sušiny 2,2-2,6 % 

KEMACON LPA
Provzdušňovací přísada do betonů a malt
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Obsah chloridů Neobsahuje chloridy 

 
Během míchání se v betonu utvoří malé vzduchové póry, které výrazně snižují nasákavost kapilár ve vyzrálém betonu a
současně vytvářejí prostor pro expanzi zmrzlé vody. V čerstvém betonu způsobují vzduchové kuličky lepší
zpracovatelnost.

  

 
0,05 %–0,4 % hmotnosti cementu

 
Dávkování KEMACON LPA volíme podle požadovaného obsahu vzduchových pórů. KEMACON LPA dodáváme do
betonové směsi společně se záměsovou vodou. Obsah pórů v betonové směsi závisí mj. na teplotě, obsahu jemné frakce,
použití dalších dodatků v betonové směsi a době míchání. Proto doporučujeme při betonáži dodatečně kontrolovat obsah
pórů.

 

 
/

  

 +5°C min./ +30°C max.

 +5°C min./ +30°C max.

 +5°C min./ +30°C max.

 
Chraňte před mrazem a slunečním zářením. Nepoužívejte výrobek, pokud teplota (podkladu, vzduch, materiál) je nižší
než + 5 °C.
Pro optimální plnění přísady musí být přidáno s záměsové vody.

Zdroj dat: Všechny technické údaje v tomto technickém listu byly poskytnuty na základě laboratorního výzkumu.
Skutečně naměřené údaje se mohou odchylovat kvůli různým pracovním podmínkám.

Místní omezení: V důsledku zvláštních místních předpisů, aplikovaný výrobek se může lišit od země
k zemi. Proto pro přesný popis použití, vyžádejte si technický list pro danou zemi.

  

 V souladu s EN 934-2: 2001, Tab. 5, no. Certifikát 1139-cpd-0008/03

 V souladu s pravidly pro klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků, Úřední list RS, č. 73
(09.9.1999), KEMACON LPA je zařazena mezi přípravky, které nejsou nebezpečné pro zdraví. Obecné pokyny pro
bezpečnou manipulaci s chemickými látkami, musí být vzaty v úvahu. Nejezte, nepijte a nekuřte při práci s
výrobkem. Umyjte si ruce po ukončení práce s produktem. Více informací o skladování, manipulaci a použití
směsi najdete v platném bezpečnostním listu, kde najdete toxikologické a ekologické údaje. Zvažte také
upozornění na původním obalu.

 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.
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