
 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

jest domieszką przeznaczoną do 
poprawienia właściwości roboczych zapraw 
cementowych wykonanych z zastosowaniem 
cementu portlandzkiego. Zwiększa napowietrzenie 
świeżej zaprawy, poprawia jej urabialność, reduku
ilość wody zarobowej, a po stwardnieniu „zwiększa” 
wodoszczelność i odporność na mróz. Zaprawa z 
dodatkiem  dłużej zachowuje 
plastyczność, nie spływa, lepiej penetruje, 
zapobiega powstawaniu rys skurczowych, sprawia, 
że na powierzchni tynku nie ma zacieków i 
wykwitów oraz pozwala na pracę w temperaturze do 
-2°C. Mieszanka z ’em nie powoduje korozji 
stali. 

ZASTOSOWANIE: 

można stosować w
murarskich, tynkarskich i wykończeniowych. 
Produkt jest szczególnie polecany w
obniżonych temperatur (do -2°C). 
 
SPOSÓB UŻYCIA:  

należy stosować w ilości od 0,36% do 
0,72% w stosunku do masy cementu (przeciętnie 
200 ml na 50 kg cementu). 
dodawać do wody zarobowej lub bezpośrednio do 
betoniarki z chwilą jej dodawania. Aby uzyskać 
najlepszy efekt należy dobrze wymieszać zaprawę.
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Plastyfikator do zapraw 
murarskich i tynkarskich w płynie

 

jest domieszką przeznaczoną do 
poprawienia właściwości roboczych zapraw 

z zastosowaniem 
cementu portlandzkiego. Zwiększa napowietrzenie 
świeżej zaprawy, poprawia jej urabialność, redukuje 
ilość wody zarobowej, a po stwardnieniu „zwiększa” 
wodoszczelność i odporność na mróz. Zaprawa z 

dłużej zachowuje 
plastyczność, nie spływa, lepiej penetruje, 
zapobiega powstawaniu rys skurczowych, sprawia, 

ma zacieków i 
oraz pozwala na pracę w temperaturze do 

’em nie powoduje korozji 

można stosować w zaprawach 
tynkarskich i wykończeniowych. 

Produkt jest szczególnie polecany w okresie 

należy stosować w ilości od 0,36% do 
0,72% w stosunku do masy cementu (przeciętnie 

można 
dodawać do wody zarobowej lub bezpośrednio do 

chwilą jej dodawania. Aby uzyskać 
należy dobrze wymieszać zaprawę. 

DANE TECHNICZNE: 

Gęstość właściwa: 1,01 kg/cm³
Forma: ciecz 
Kolor: czerwony płyn 
Ph: 9,0 (+/- 1,00) 
Zawartość chlorków: <0,1%
Zawartość alkaliów: <3%

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE:

Norma: PN-EN 934-3:2009 + A1:201
Jednostka Notyfikująca: British Standards Institution
Deklaracja Właściwości Użytkowych: 

PRZECHOWYWANIE: 

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym 
opakowaniu, w temp. od +5°C do +25°C. Data 
ważności i numer partii znajduje się na opakowaniu.

INFORMACJE LOGISTYCZNE:

opakowanie 
rodzaj 

opakowania 

1 kg butelka 

5 kg kanister 

20 kg kanister 
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Arkusz Danych Technicznych 

Plastyfikator do zapraw 
murarskich i tynkarskich w płynie  

 

1,01 kg/cm³ 

 

<0,1% 
% 

DOPUSZCZAJĄCE: 

3:2009 + A1:2012 
Jednostka Notyfikująca: British Standards Institution 
Deklaracja Właściwości Użytkowych: Q/LMP/002 

 

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym 
opakowaniu, w temp. od +5°C do +25°C. Data 

numer partii znajduje się na opakowaniu.  

INFORMACJE LOGISTYCZNE: 

 
opakowanie 

zbiorcze paleta 

15 szt. 480 szt. 

4 szt. 114 szt. 

1 szt. 26 szt. 
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Dystrybucja: 

 
P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek 
08-470 Wilga, ul. Warszawska 58 

tel.: (25)685-30-67 
e-mail: farkom@farkom.pl 

www.farkom.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Firma P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek dokłada starań, by wszelkie porady, zalecenia oraz informacje udzielane w 
broszurach były precyzyjne i poprawne. Jednak, ponieważ nie posiadamy kontroli nad warunkami użytkowania naszych 
produktów, użytkownik końcowy powinien przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę, by sprawdzić, czy wybrany 
produkt nadaje się do przewidzianych przez niego zastosowań, i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki jego 
stosowania. W związku z tym, firma i jej przedstawiciele, agenci oraz dystrybutorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności 
oraz nie udzielają żadnych gwarancji poza tym, że dostarczony przez nas produkt jest zgodny z pisemnymi specyfikacjami. 
Produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami sprzedaży. Przed każdorazowym zastosowaniem 
produktu użytkownik powinien zapoznać się z naszymi najnowszymi wskazówkami instrukcjami BHP.
 


