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ADI-CON VCA 100
Aditiv pentru pentru controlul

vâscozităţii

Prezentare Generală

 Control de vâscozitate;
 Elimină necesitatea vibrării după turnare;
 Asigură un grad înalt de auto-nivelare;
 Ușor de folosit;
 Mărește rezistența betonului;
 Sporește aderenţa la substrat.

Adi-Con VCA 100 este utilizat ca adaos la betoanele şi
mortarele pe bază de ciment Portland, în formularea betonului
auto-compactant (SCC) şi a betonului de înaltă performanţă
(HPC).

Adi-Con VCA 100 este utilizat numai după consultarea
biroului tehnic Gemite RO, în conformitate cu formulările
specifice.

Compoziţie şi Materiale:
Adi-Con VCA 100 este un aditiv patentat, o combinaţie de
substanțe chimice, utilizat în controlul vâscozităţii mortarelor
şi betoanelor.

Adi-Con VCA 100 trebuie utilizat împreună cu
superplastifianţii Adi-Con SP 200 sau Adi-Con SP 500.

Limite:
Nu utilizaţi Adi-Con VCA 100 când temperatura este sub
40ºC sau când este posibil să plouă.
Contactați Serviciul Tehnic Gemite RO înainte de începerea
proiectului, pentru a vă asigura că betoanele au fost corect
pregătite şi procedurile de aplicare sunt cele corecte.

Adi-Con VCA 100 nu este toxic şi nici inflamabil. Pielea
dvs. poate fi sensibilă la ciment. Vă recomandăm să folosiţi
mănuşi de cauciuc. Evitaţi contactul cu ochii și cel prelungit
cu pielea. Dacă totuşi contactul se produce, clătiţi imediat cu
apă. Consultaţi medicul dacă apar iritaţii. Materialul este
periculos dacă este înghiţit.

A NU SE LĂSA MATERIALUL LA ÎNDEMÂNA
COPIILOR!

NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!

ADI-CON VCA 100
Aditiv pentru pentru controlul

vâscozităţii

Fişă Tehnică

Limite:
Nu utilizaţi Adi-Con VCA 100 când temperatura este sub
40ºC sau când este posibil să plouă.
Contactați Serviciul Tehnic Gemite RO înainte de începerea
proiectului, pentru a vă asigura că betoanele au fost corect
pregătite şi procedurile de aplicare sunt cele corecte.

Adi-Con VCA 100 nu este toxic şi nici inflamabil. Pielea
dvs. poate fi sensibilă la ciment. Vă recomandăm să folosiţi
mănuşi de cauciuc. Evitaţi contactul cu ochii și cel prelungit
cu pielea. Dacă totuşi contactul se produce, clătiţi imediat cu
apă. Consultaţi medicul dacă apar iritaţii. Materialul este
periculos dacă este înghiţit.

A NU SE LĂSA MATERIALUL LA ÎNDEMÂNA
COPIILOR!

NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Culoare:
Alb lăptos

Date Tehnice:
Familia substantei: polizaharide
Toxicitate ne toxic
Solubilitate în apă 100 %

Pachetare:
Adi-Con VCA 100 este furnizat în saci de 20 kg.

Depozitare si transport :
Adi-Con VCA 100 are un termen de valabilitate de 12 luni,
dacă este depozitat pe paleţi, într-un loc uscat şi răcoros.

Dozaj :
Proprietățile de autocompactare şi de control al segregării
sunt date de formularea amestecului. Particulele fine ca
microsilica, cenuşa şi calcitele trebuie utilizate pentru a obţine
proprietăţi optime de compactare şi de nivelare a mortarului.
Dozajul optim de Adi-Con VCA 100 este de aproximativ
450-500 grame la m3 de beton. Superplastifianţii ca Adi-Con
SP 200 sau Adi-Con SP 500 trebuie utilizaţi în formularea de
betoane autocompactante.
La fiecare şarjă produsă amestecul obţinut trebuie testat
pentru a i se verifica fluiditatea, caracteristicele de segregare
şi de rezistenţă.
Vă rugăm contactaţi Servicul Tehnic Gemite RO pentru
toate informațiile cu privire la formulări.
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Amestecare:
Dizolvaţi parţial Adi-Con SP 200 sau Adi-Con SP 500 în
soluţia de Adi-Con VCA 100. Vă rugăm să contactaţi
Serviciul Tehnic Gemite RO pentru mai multe informaţii cu
privire la utilizarea lui Adi-Con VCA 100.

Maturare:
Betonul autocompactant aplicat trebuie protejat împotriva
evaporării rapide a apei. Umidificaţi suprafeţele în ceaţă de
apă sau folosiţi Adi-Con Ser. Pentru detalii, contactați
Serviciul Tehnic Gemite RO.

Stocuri şi costuri:
Disponibil în întreaga lume. Contactaţi Gemite RO pentru
lista de preţuri.

Garanţii:
Pentru produsele depozitate se acordă o garanţie de înlocuire
limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactaţi Gemite
RO.

Serviciul tehnic:
Pentru recomandări tehnice de aplicare şi întrebuinţare a
produsului Adi Con VCA 100, pentru asistenţă şi informaţii
tehnice, contactaţi Gemite RO.

Fraze S

S   2 a nu se lăsa la îndemâna copiilor
S 24 a se evita contactul cu pielea
S 25 a se evita contactul cu ochii
S 29 a nu se arunca la canalizare
S 46 în caz de înghițire a se consulta imediat medicul și

a i se arăta eticheta


