
         
 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

REOTOL-SPL 
Υπερρευστοποιητής σκυροδέµατος τύπου F 
 
 

Ιδιότητες 
 
Υγρό πρόσµικτο που δρα ως υπερρευστοποιητής 
ευρέως φάσµατος (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος 
A, F). Προσφέρει τα εξής πλεονεκτήµατα: 

• Προστιθέµενο κατά την παρασκευή του 
σκυροδέµατος, µειώνει την απαίτηση σε νερό 
ανάµιξης έως και 15% περίπου και συνεπώς 
τη σχέση νερού/τσιµέντο (Ν/Τ), µε αποτέλεσµα 
τη σηµαντική αύξηση των αρχικών και τελικών 
του αντοχών. 

• Προστιθέµενο στο έτοιµο σκυρόδεµα 
δηµιουργεί άλµα κάθισης από 1-4 cm σε 18-22 
cm, χωρίς να απαιτείται επιπλέον νερό. 

• Συµβάλλει στην καλύτερη ενυδάτωση του 
τσιµέντου, µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται ο 
µεγαλύτερος δυνατός βαθµός εκµετάλλευσής 
του. 

• ∆ιευκολύνει τη συµπύκνωση του 
σκυροδέµατος, δρα ενάντια στην απόµιξη των 
συστατικών του και βελτιώνει σηµαντικά την 
εργασιµότητα και την αντλησιµότητά του. 

• Μειώνει σηµαντικά τη συρρίκνωση πήξης 
(αποφυγή ρηγµατώσεων). 

• Συµβάλλοντας στην πολύ καλή συµπύκνωση 
του σκυροδέµατος, βελτιώνει τη στεγανότητά 
του. 

• ∆εν έχει δράση αερακτικού. 
• ∆εν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά 

συστατικά. 
• Είναι συµβατό µε όλα τα τσιµέντα τύπου 

Portland. 
 

Πιστοποιηµένο µε τη σήµανση CE ως ισχυρός 
µειωτής νερού-υπερρευστοποιητής σκυροδέµατος, 
σύµφωνα µε τo πρότυπο ΕΝ 934-2:T3.1 και T3.2, 
µε αριθµό πιστοποιητικού 0906-CPR-02412007. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το REOTOL-SPL αποτελεί απαραίτητο βοήθηµα 
για την παρασκευή σκυροδέµατος υψηλών 
αντοχών, εµφανούς σκυροδέµατος, αντλήσιµου 
σκυροδέµατος, τσιµεντοκονιών για ενδοδαπέδια 
θέρµανση κλπ. 
  
 
 
 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση:               καφέ σκούρο 

Πυκνότητα:             1,11 - 1,17 kg/l 

pH:                            8,20 ± 0,40 

Μέγιστη περιεκτικότητα  
σε χλωρίδια:     ελεύθερο χλωριδίων 

Μέγιστη περιεκτικότητα  
σε αλκάλια:  ≤ 4,0% κατά βάρος 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Το REOTOL-SPL µπορεί να προστεθεί: 

• Στο νερό ανάµιξης κατά την παρασκευή του 
σκυροδέµατος ή του κονιάµατος. 
• Στο έτοιµο µίγµα λίγο πριν από τη χρήση του. 
Στην περίπτωση αυτή, προκειµένου να επιτευχθεί 
ο οµοιογενής καταµερισµός του REOTOL-SPL στη 
µάζα του υλικού, απαιτείται καλή ανάµιξη για 4-5 
λεπτά µε περιστροφή του αναµικτήρα. 
 

∆οσολογία 
 
Ως υπερρευστοποιητής τύπου F: 
0,2-1,4 kg ανά 100 kg τσιµέντου.  
 
Η κατανάλωση του REOTOL-SPL, στην 
περίπτωση προσθήκης του στο έτοιµο σκυρόδεµα, 
εξαρτάται τόσο από την αρχική εργασιµότητα του 
σκυροδέµατος, όσο και από την τελική επιθυµητή 
εργασιµότητά του. 
 

Συσκευασία 
 
•  ∆οχεία 20 kg. 
•  Βαρέλια 240 kg. 
•  ∆εξαµενές 1000 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας 
από το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι 
προτάσεις σχετικά µε την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα 
του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την 
προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη 
έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 
Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 

 
18 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, 
αποθηκευµένο στην αρχική, σφραγισµένη 
συσκευασία σε θερµοκρασίες µεταξύ +5οC και 
35οC. Προστατέψτε το από την άµεση ηλιακή 
ακτινοβολία και τον παγετό. 
 

Παρατήρηση 
 
Υπερβολική δοσολογία µπορεί να προκαλέσει 
επιβράδυνση στο χρόνο πήξης, χωρίς όµως να 
επηρεασθούν δυσµενώς οι τελικές αντοχές. 
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0906-CPR-02412007 

EN 934-2:2009 

 
REOTOL-SPL 

High Range Water Reducing/                              
Superplasticizing Admixture 

EN 934-2: T3.1/3.2 

 
Max chloride content: chloride free 

Max alkali content: ≤ 4.0 % by weight 

Corrosive behavior 1): - 

Dangerous substances: none 

 
 
1):Only required when placed in the market of a member 
state which regulates these items 
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