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Obszary stosowania 

Beton, żelbet, beton sprężony, be-
ton wcześnie wysokowytrzymały, 
wodoszczelny beton niskoskur-
czowy, beton wodoszczelny, beton 
towarowy, beton elewacyjny oraz 
beton o wysokiej odporności na 
agresję chemiczną zgodnie z DIN 
4030 i przeznaczony do wanien 
zbierających. 
Elementy prefabrykowane wcze-
śnie rozdeskowywane oraz jako 
domieszka upłynniająca do za-
praw. 

Właściwości produktu 

Remmers Fließmittel (FM) jest wy-
sokowydajną domieszką upłynnia-
jącą o następujących właściwo-
ściach: 
 W zależności od dozowania 

stosowana jako normalny pla-
styfikator lub wysokowydajna 
domieszka upłynniająca. 

 Domieszka redukująca ilość 
wody, upłynniająca lub działa-
jąca w sposób kombinowany. 

 W zależności od dozowania 
następuje wzrost wczesnej wy-
trzymałości o nawet 50% po 
24 godzinach przy wykorzy-

staniu zmniejszenia ilości wo-
dy (do 25%) i zmniejszeniu 
wartości stosunku wodno-
cementowego. Wyraźne pod-
wyższenie końcowej wytrzy-
małości przez zmniejszenie 
ilości wody. 

 Przy jednakowej ilości cemen-
tu i wody następuje płynne po-
lepszenie konsystencji aż do 
betonu ciekłego (zależnie od 
dozowania). 

 Poprawienie wodoszczelności 
betonu zgodnie z DIN 1045, 
przeciw wodzie napierającej 
i nie napierającej (zwłaszcza 

przy dodaniu 1,0 do 2,2 % 
wag. w stosunku do zawartości 
cementu). 

 Poprawienie powierzchni be-
tonu licowego. 

 Obniżenie kosztów robocizny 
dzięki łatwemu, szybkiemu i 
pewnemu układaniu betonu. 

Sposób stosowania 

Remmers Fließmittel (FM) jest do-
dawany do mieszanki betonowej 
razem z wodą lub później pod ko-
niec mieszania. Wymagany czas 
mieszania po dodaniu domieszki 
upłynniającej zależy od mieszarki, 

Dane techniczne produktu 

Kolor: brunatny płyn 
Podstawowy składnik: modyfikowany wodorozcieńczalny 

produkt kondensacyjny 
Jednorodność: mieszanka jednorodna,  

brak rozdzielania 
Składniki czynne: zgodnie z zakresem referencyjnym 
Zawartość ciał stałych: 16% 
Gęstość przy +20°C: ok. 1,08 g/cm

3
 

Odczyn pH: ok. 8 

Całkowita zawartość chloru:  0,10 % wag. 
Zawartość chlorków 

rozpuszczalnych w wodzie:  0,10 % wag. 
Zawartość alkaliów: < 5,0 % wag. 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0251 

Fließmittel (FM) 
Wysokowydajna domieszka upłynniająca  
do betonu, żelbetu i betonu sprężonego zgodnie  
z EN 934-2: T. 3.1/3.2  
Certyfikat UE: 0921-CPD-2006 
Instytucja certyfikująca:  
Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produkt wodny  Do zastosowań 

wewnętrznych i 
zewnętrznych 

 Temperatura 
stosowania 

 Łączna ilość 
nakładanego 

materiału cement 
/ domieszka do 

betonu 

 Okres 
przechowywania 

 Przechowywać w 
miejscu 

chłodnym. 
Chronić przed 

mrozem i 
wilgocią. 

Opakowanie 
zamykać 
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musi jednak wynosić co najmniej  
1 minutę, aż do uzyskania jednoli-
tej konsystencji.  
W przypadku betonu towarowego 
możliwe jest także późniejsze do-
zowanie w betonomieszarce na 
placu budowy, w tym przypadku 
czas mieszania powinien wynosić 
co najmniej 5 minut. 
Zalecany zakres dozowania:  
2,0 do 20,0 ml na każdy kg cemen-
tu względnie 0,2 do 2,2 % wag. w 
odniesieniu do masy cementu. 
Najwyższe dopuszczalne dozo-
wanie: 
20 ml na kg cementu względnie 
2,2 % masy cementu. 

Wysokie dozowanie (1,5-2,2 % 
wag. masy cementu) można sto-
sować tylko w przypadku beto-
nów o niskiej konsystencji po-
czątkowej (do ok. 40 cm). 
W celu określenia dokładnej ilo-
ści domieszki należy przed za-
stosowaniem wykonać próbę 
przydatności zgodnie z EN 206-1 
oraz DIN 1045-2.  

Ogólnie w przypadku betonu, żel-
betu i zaprawy cementowej zwraca 
się uwagę na staranne mieszanie, 
zagęszczanie i utrzymywanie wil-
goci przestrzegając normy DIN 
1045. 

Wskazówki 

Po upływie czasu przydatności do 
stosowania (1 rok od daty produk-
cji) Remmers Fließmittel (FM) nie 
może już być używany. 
Zakład produkcyjny: Remmers 
Baustofftechnik GmbH, 49624 
Löningen. 
Remmers Fließmittel (FM) podlega 
certyfikowanej, zakładowej kontroli 
produkcji zgodnie z EN 934-2. 

Narzędzia, czyszczenie 

Mieszarka przeciwbieżna do beto-
nu i zapraw jak również zwykłe 
urządzenia budowlane do trans-
portu, zagęszczania i wbudowania. 

 

 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Kanistry z tworzywa sztucznego  
2 kg i 30 kg 
(kontener na zamówienie) 

Zużycie: 
0,2-2,2 % wag. w stosunku do ma-
sy cementu, zależnie od dozowa-
nia ok. 1,0 do 7,0 l na m³ betonu. 

Składowanie: 
W zamkniętych pojemnikach, przy 
składowaniu w miejscu chłodnym 
ale chronionym przed mrozem,  
1 rok. 

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 

GBI F 005-1 

EN 934-2:2009+A1:2012 

Domieszka upłynniająca do betonu 
EN 934-2:T3.1/3.2 

Zawartość chlorków maks. ≤ 0,1 % masy 

Zawartość alkaliów maks. < 5,0 % masy 

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

Wytrzymałość na ściskanie T 3.1 (2) 

Po 1 dniu: beton badany  

 140 % betonu kontrolnego 

Po 28 dniach: beton badany  115 % betonu kontrolnego 

T 3.2 (3) 

Po 28 dniach: beton badany  90 % betonu kontrolnego 

Zmniejszenie ilości wody zarobowej 
W mieszance badanej  12 % w porównaniu z mieszanką kon-
trolną 

Zawartość powietrza w mieszance be-
tonowej 

Mieszanka badana  2 % objętości powyżej zawartości w 
mieszance kontrolnej 

Konsystencja T 3.2 (1) 
Zwiększenie rozpływu 
≥ 160 mm od początkowego  
(350 ± 20) mm 

T 3.2 (2) 
Po 30 min. od dodania domieszki konsystencja mieszanki 
badanej nie powinna się zmniejszyć poniżej wartości po-
czątkowej konsystencji mieszanki 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. 

 


