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Karta Techniczna 
 

 
Qspeed  
Superplastyfikator, domieszka 
przyspieszająca twardnienie 
 
 

 
 

 

Qspeed jest domieszką opartą na polikarboksylanowym 
eterze, efektywnym w produkcji mieszanej betonowych 
o wysokich wytrzymałościach. Ze względu na 
charakterystyczną budowę łańcucha polimerowego 
uzyskuje się efekt przyśpieszenia twardnienia. W 
sprzyjających warunkach i przy zachowaniu 
odpowiedniego stosunku W/C pozwala na 
rozformowanie szalunków już po 6-8 godzinach. 
Domieszka nie powoduje korozji elementów 
metalowych oraz poprawia wodoszczelności i odporność 
na działanie mrozu. Efektywna dyspersja składników 
mieszanki pozwala na: 

• zmniejszenie ilości wody zarobowej przy 
zachowaniu stałej konsystencji 

• zyskania wysokich wytrzymałości wczesnych 
oraz końcowych 

• uzyskanie wysokiej urabialności ułatwiającej 
układanie, wykończenie powierzchni oraz ich 
zagęszczanie 

PRZEZNACZENIE 
Domieszka Qspeed bardzo dobrze sprawdza się w 
miejscach, gdzie wymagany jest efekt przyśpieszonego 
twardnienia, np. w celu sprawniejszego wykorzystania 
szalunków / deskowań przy produkcji: 

• betonu stosowanego min. do wykonywania ław, 
stóp oraz płyt fundamentowych 

• betonu stosowanego do wykonywania ścian, 
słupów, stropów, oraz belek 

• elementów prefabrykowanych w konsystencji  
• plastycznej i ciekłej 

SPOSÓB UŻYCIA 

Qspeed należy dozować w ilości 0,2 – 3,0% w stosunku 
do masy cementu. Najczęstsze dozowanie to 0,5kg / na 
50 kg cementu. Optymalną ilość domieszki należy ustalić 
za pomocą prób na placu budowy w zależności od 
oczekiwanej konsystencji z użyciem docelowych 
składników.  

PRZECHOWYWANIE: 

Qspeed należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie 
zamkniętych opakowaniach. Chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i 
mrozem. Okres przydatności do użycia to 24 miesiące od 
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

INFORMACJE LOGISTYCZNE: 

kod 
produktu pojemność 

opakowanie 
zbiorcze paleta 

- 1 l 6 szt. 480 szt. 

- 5 l 1 szt. 114 szt. 
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DYSTRYBUCJA: 

 
P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek 

08-470 Wilga, ul. Warszawska 58 
tel.: +48 (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. 
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