
K376
prísada  do  cementovej  malty

riešenie pre riedenie cementovej malty



Funkcia

Prísada K376 je koncentrovaný roztok s vysokou zvláčňujúcou schopnosťou, určený pre cementové potery podlahového 

vykurovania a chladenia. Pridaním prísady do zmesi sa  podstatne zlepší jej spracovateľnosť a výrazne sa zmenší objem 

vody. Vďaka samovyrovnávacím  schopnostiam, ktoré týmto prípravkom betón získa je práca jednoduchšia. 

S použitím prísady K376 nie je potrebné mazaninu vibrovať, zmes zaplní všetky priestory medzi rúrkou a systémovou 

doskou. Zabráni tvorbe vzduchových bublín, ktoré znižujú výkon a mechanické vlastnosti podlahového vykurovania.       

Charakteristika

K376 znižuje dobu zretia betónu,  umožňuje docieliť rovnakú vrstvu s dobrými mechanickými vlastnosťami a vysokú 

nepriepustnosť. Počas zretia betónu zabraňuje jeho zmršťovaniu. Prísada zvyšuje pevnosť v ohybe, v tlaku a priaznivo 

pôsobí na jeho tepelnú vodivosť. Prísada K 376  neobsahuje látky, ktoré škodia betónu.

Vlastnosti betónu sa nemenia ani po dlhej dobe a prípravok žiadnym spôsobom nepoškodzuje kovové ani plastové 

materiály. Prísada bola vyvinutá špeciálne pre podlahové vykurovanie, ale vďaka svojím vlastnostiam môže byť použitá 

do akýchkoľvek podkladových betónov.
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Tento prospekt má informatívnu hodnotu. Firma Giacomini si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúcich upozornení previesť zmeny z technických alebo obchodných dôvodov 
na tu uvedený produkt. Informácie obsiahnuté v tomto technickom prospekte nezbavujú užívateľa povinnosti prísne dodržiavať existujúce normy a predpisy. Reprodukovanie a to aj 
čiastočne je zakázané bez predchádzajúceho písomného zvolenia výrobcom  

Dávkovanie

Prísada K376 sa pridáva priamo do miešačky pri miešaní betónovej zmesi v množstve 1liter na každých 100kg cementu. 

Skvapalňujúce vlastnosti  výrobku umožňujú použiť do zmesi o 20% vody menej, čo má za následok menšie zmršťovanie 

betónu počas fázy zrenia

Upozornenie

Neuchovávajte prípravok pri teplote nižšej ako 0ºC. Pokiaľ bude prísada vystavená mrazu, dobre ju pred použitím 

premiešajte, prípadne ju mierne zohrejte, čím ju spätne uvediete do pôvodného stavu. Výrobok je netoxický, avšak 

zabráňte kontaktu s očami a jeho požitiu. Chráňte pred deťmi.
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Výrobca:
GIACOMINI SPA

Via per Alzo,39
28017 San Maurizio d’Opaglio (NO)  ITALY 

tel. 0322 923111 - fax 0322 96256
e-mail: info@giacomini.com

internet: www.giacomini.com

Dovozca pre SR:
DOMTECH s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 01091 ŽILINA
tel.:00421417645223

te./fax.:00421417234487
E-mail: domtech@za.psg.sk

www.giacomini.sk


