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Tootekirjeldus:

Nende betoonide valmistamisel on kasutatud tardumist aeglustavat keemilist lisandit, mis aitab 
tsemendi tardumise algust edasi lükata. Betoonisegu kasutusaega on võimalik pikendada 
kaugemale transportimiseks või planeeritud pikaajalise mahalaadimisega valu teostamiseks. 
Keemilise lisandi kogusest sõltub, kas betooni kasutusaeg pikeneb kliendi soovil tavapäraselt 
kahelt tunnilt kolme või koguni kümne tunnini. 

• Tagatud segu kasutusaeg vahemikus 2 kuni 10 tundi vastavalt kliendi poolt esitatud tellimusele.

Kasutusala:

Betooni transport pikema vahemaa korral. Planeeritud pika kestvusega betoonivalud. Kasutamiseks 
suveperioodil, kui betoonisegu temperatuur on kõrge ning segu tardumiseaeg lühem kui 
tavaliselt.

Omadused:

Võimalik toota kõigi erinevate tugevus- ja keskkonnaklasside vastavaid betoone. Täitematerjali 
suurus: kõik võimalikud killustikufraktsioonid, mida kasutatakse betooni tootmisel.  

Tehnilised nõuded:

Tuleb arvestada sellega, et pikendatud tardumisajaga betoonid on tundlikud plastsete 
mahukahanemise pragude tekkele. Nende vältimiseks on soovitatav võimaluse korral kasutada 
betooni järelvibreerimist. Mahalaadimist ootav segurauto peab segu aeg-ajalt läbi segama. Pidev 
segamine seisuajal ei ole tarvilik. 

Võimalik kasutada kombineeritult järgmiste toodetega: 

kõigi HCB tooteseeria betoonidega.
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