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Obszary stosowania 

Produkt Remmers Verzögerer (VZ) 
stosowany jest zwykle jako do-
mieszka opóźniająca wiązanie do-
dawana do betonu wytwarzanego 
na budowie, betonu towarowego  
i betonu pompowanego. Szczegól-
nie do dużych elementów monoli-
tycznych (np. mosty, fundamenty). 
Zastosowanie opóźniacza 
Verzögerer (VZ) pozwala uniknąć 
szczelin roboczych w budowlach 
wielkowymiarowych, przy czym 
szczególnie przez późniejsze za-
gęszczenie można uzyskać wyso-
kojakościowy beton o niskim skur-
czu. Remmers Verzögerer (VZ) 
nadaje się także do jastrychów  
i zapraw cementowych, jednak nie 
jako opóźniacz długotrwały (powy-
żej 1 dnia). 

Właściwości produktu 

Remmers Verzögerer (VZ) jest 
domieszką opóźniającą wiązanie 
cementu w betonie oraz zapra-
wach cementowych i posiada na-
stępujące właściwości: 
 Wydłużony czas transportu. 
 Wydłużony czas przydatności 

do stosowania. 

 Obniżenie naprężeń termicz-
nych podczas twardnienia. 

Verzögerer (VZ) nie wykazuje 
działania korozyjnego na stal zbro-
jeniową przy stosowaniu jako do-
mieszka do zaprawy nie powoduje 
wykwitów.  

Sposób stosowania i dozowanie 

Domieszkę Remmers Verzögerer 
(VZ) należy dodać do mieszanki 
betonowej razem z wodą zarobo-
wą i dokładnie wymieszać.  
Dozowana ilość zależy od wyma-
ganego opóźnienia. Sam czas 
wiązania zależy między innymi od 
rodzaju cementu, jego wieku, tem-

peratury zewnętrznej, ilości ce-
mentu i wartości wskaźnika wod-
no-cementowego.  
 
Ilość opóź-
niacza w 
stosunku 
do cementu 

CEM I  
32,5 R 

CEM I  
42,5 R 

CEM III  
32,5 A 

czas w 
godz. 

czas w 
godz. 

czas w 
godz. 

bez ok. 2,5 ok. 2 ok. 3 

0,5% ok. 4 ok. 3 ok. 5 

1,0% ok. 5 ok. 4 ok. 7 

2,0% ok. 7 ok. 6 ok. 9 

Wartości orientacyjne: 
początek wiązania w godzinach dla zaczynu cemen-
towego wg DIN 1164-11 wzgl. EN 196-3 

 
 
 
 

Dane techniczne produktu 

Kolor: czerwono-pomarańczowy płyn 
Baza produktu: fosforany 
Jednorodność: mieszanka jednorodna,  
  brak rozdzielania 
Składniki czynne: zgodnie z zakresem referencyjnym 
Zawartość ciał stałych: 8 % 
Gęstość przy +20°C: ok. 1,06 g/cm³ 
Odczyn pH: ok. 11  
Całkowita zawartość chloru: ≤ 0,10 % wag. 
Zawartość chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie: ≤ 0,10 % wag. 
Zawartość alkaliów: ≤ 6,0 % wag. 
 
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0130 

Verzögerer (VZ) 
Domieszka opóźniająca wiązanie przeznaczona do 
betonu, żelbetu i betonu sprężonego zgodna  
z EN 934-2: T.8 
Certyfikat UE: 0921-CPD-2006 
Instytucja certyfikująca: Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produkt wodny  Do zastosowań 

wewnętrznych  
i zewnętrznych 

 Temperatura 
stosowania 

 Łączna ilość 
nakładanego 

materiału cement 
/ dodatki do 

betonu 

 Okres 
przechowywania 

 Przechowywać w 
miejscu  

chłodnym, 
chronić przed 

mrozem i 
wilgocią / 

opakowanie 
zamykać 
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Zalecane dozowanie: 
2,0 do 20,0 ml na każdy kg cemen-
tu względnie 0,2 do 2,2 % wag. w 
stosunku do ciężaru cementu. 
Maksymalna dopuszczalna ilość 
domieszki: 
20 ml na każdy kg cementu 
względnie 2,2 % wag. w stosunku 
do ciężaru cementu. 
 
W celu określenia dokładnej ilo-
ści domieszki należy przed za-
stosowaniem wykonać próbę 
przydatności zgodnie z EN 206-1 
w powiązaniu z DIN 1045-2 oraz 
zgodnie z wytycznymi DAfStb 
„beton z opóźnionym wiąza-
niem”. 

Wskazówki 

Po upływie czasu przydatności do 
stosowania (2 lata od daty produk-
cji) Remmers Verzögerer (VZ) nie 
może już być używany. 
Zakład produkcyjny: Remmers 
Baustofftechnik GmbH, 49624 
Löningen 

Remmers Verzögerer (VZ) podle-
ga certyfikowanej, zakładowej kon-
troli produkcji zgodnie z EN 934-2. 
System zapewnienia jakości  
EN ISO 9001. 
 
Rodzaj opakowania,  
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Kanistry z tworzywa sztucznego  
30 kg, 
beczki stalowe 210 kg 
 
Składowanie: 
Składować płyn w miejscu chro-
nionym przed mrozem, jednak jest 
on odporny na mróz do -10° C bez 
uszczerbku jakości. Trwałość pod-
czas składowania 2 lata. 
 
Zużycie: 
ok. 0,2 – 20.0 ml/kg cementu 
0,2 – 2,2 % wag. w stosunku do 
cementu 
 
 
 

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu.  
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0921 – CPR - 2006 
 

Remmers Baustofftechnik GmbH 
Bernhard-Remmers-Str. 13 

D – 49624 Löningen 
 

Rok: patrz data produkcji 
 

Nr GBI F 003-1 
 

EN 934-2:2009+A1:2012 
 

Domieszka opóźniająca wiązanie betonu 
EN 934-2:T8 

 

Zawartość chlorków maks. ≤ 0,10 % masy 

Zawartość alkaliów maks. < 6,0 % masy 

Oddziaływanie korozyjne 
Zawiera wyłącznie składniki wg EN 934-1:2008, za-
łącznik A 1 

Wytrzymałość na ściskanie 

Po 7 dniach: beton badany  80 % betonu kontrol-
nego 

Po 28 dniach: beton badany  90 % betonu kontrol-
nego 

Czas wiązania 

Początek: mieszanka badana  mieszanki kontrol-
nej + 90 min  

Koniec: mieszanka badana ≤ mieszanki kontrolnej + 

360 min 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej 
Mieszanka badana  2 % objętości powyżej zawar-
tości w mieszance kontrolnej 

Niebezpieczne substancje: NPD 

 
 
 
 
 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 

tracą swoją ważność. 

 


