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Popis
Plastifikátor K376 je přísada do betonových směsí, která umožňuje jejich 

lepší zpracování i pokládku. Používá se především při vytváření roznášecí 

vrstvy podlahového vytápění. 

Hlavní vlastností je snížení množství záměsové vody a to až o 25%, což 

omezuje nebezpečí vyplavování cementu, snižuje výskyt smršťovacích 

trhlin.

Obsahuje malé množství chloridů a alkálií. Neobsahuje složky s 

nepříznivými účinky na ocel, barevné kovy nebo plasty. 

Při použití plastifikátoru má směs nivelační vlastnosti a není nutné beton 

vibrovat. 

Prodlužuje zpracovatelnost a zvyšuje soudržnost. Zvyšuje počáteční 

i konečnou pevnost betonu. Nezvyšuje množství vzduchu v betonu. 

Zvyšuje nepropustnost betonu.

Použití a dávkování
K376 je vhodný pro všechny typy betonu, monolitického, předpjatého, 

pohledového, průmyslové podlahy, vytápěné podlahy atd. Směs může být 

čerpána i ve velmi tekuté konzistenci. 

K376 může být přidán již do míchačky nebo následně do domíchávače v 

množství 1 litr na každých 100 kg cementu.

Kompatibilita
K376 je kompatibilní se všemi typy cementu a dalšími přísadami 

(provzdušňovače, nemrznoucí směsi).

Vzhled
Zakalená tmavě hnědá tekutina.

Doporučení
Skladujte na suchém a chráněném místě, mimo dosah zdrojů tepla a UV 

záření.

Chraňte před mrazem. V případě zmrznutí směs zahřejte na pokojovou 

teplotu až do rozpuštění všech krystalků a důkladně promíchejte. 

Promíchání je nutné, i pokud byl plastifikátor dlouhodobě skladován.

Vlastnosti produktu jsou zaručeny za předpokladu, že obal je neporušený, 

po dobu dvou let.

Datum výroby a plnění s číslem šarže jsou uvedeny na obalu.

K376

1370
Galvanofinish S.r.l.

12
1370-CDP-0444
EN 934-2:2009

FLUITEC 2010
Přísada do betonu – reduktor vody - vysoce účinný superplastifikátor

EN 934-2 : T3.1/3.2

Maximální obsah chloridů: 0,01% hm.
Maximální obsah alkálií: 3,0% hm.

Korozní chování: obsahuje komponenty pouze jako dodatek A.1 934-1:2008
Nebezpečné substance: žádné

Další informace
Pro další informace kontaktujte firmu GIACOMINI CZECH, s.r.o.
www.giacomini.cz

Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: (+420) 483 736 060-2
fax: (+420) 483 736 070
e-mail: info@giacomini.cz

Tato informace má orientační charakter. Firma  Giacomini S.p.A. si vyhrazuje 
právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny 
technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto 
technickém letáku. Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují 
uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.

Vyrábí:

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy


