
 

 

   

FISA TEHNICA:  Nr. COD: 0103/B 

   

PANTARHIT®50 (BV)  
 

Plastifiant pentru beton in acord cu EN 934-2  

   

DOMENII DE APLICARE DATE TEHNICE: 

   

PANTARHIT® 50 (BV) este un plastifiant 

premium pentru productia de beton marfa cu o 

consistenta F3. Plastifiantul asigura o imbunatatire a 

consistentei betonului si/sau o diminuare a 

necesarului de apa, obtinandu-se astfel un raport a/c 

scazut. 

PANTARHIT® 50 (BV) imbunatateste dezvoltarea 

rezistentelor initiale ale betonului si asigura o buna 

lucrabilitate. In plus, plastifiantul grabeste pomparea 

calitatea compactarii si plasarii este semnificativ 

imbunatatita. 

Aspect Omogen 

Culoare Maro inchis 

Forma Lichida 

Densitate 1.17 ± 0.03 g/cm³ 

pH 4.5 ± 1 

Continut de alkali < 8,5 % 

Continut de cloride < 0,10 % 

Lucrabilitate de la +1°C 

Durabilitate Aprox. 1 an 

Lucrabilitate de la +1°C 

 Producator Ha-Be Bulgaria OOD 

DOZAJ Tel: 

Web: 

+359 894 88 07 54 

www.ha-be.com  

PRINCIPII DE LUCRU Distribuitor Betonchemie BTC SRL 

 Tel: 

Web: 

0232 216 111 

www.aditivi-beton.ro PANTARHIT® 50 (BV) are un puternic efect de 

plastifiere prin reducerea tensiunii de suprafata a 

apei. Se obtin astfel reduceri ale consumului de apa, 

iar rezistentele sunt imbunatatite. 

 Betonul produs cu PANTARHIT® 50 (BV) are un 

usor efect de intarzietor. 

  

  

  

   

 

 

 

  

   

 

 

 

 

   

   

   

   



 

 

 

SUGESTII DE FOLOSIRE 

 

OBSERVATII 

 

   

PANTARHIT® 50 (BV) se adauga fie odata cu apa 

sau direct în amestecul de beton.  

 

Timpul de mixare va fi in conformitate cu regulile 

specificate in standardul EN-206-1. 

 

Aditivii nu sunt substanţe nocive conform preci-

zarilor date in FISA TEHNICA DE SECURITATE 

si conform directivelor CE, insa, masurile de sigu-

ranta privind lucrul cu substante chimice trebuie res-

pectate. 

Produsele pe care le comercializam sunt supuse unui 

strict control al productiei in fabrica. În cazul consta-

tarii unor neclaritati, neconcordante fata de datele 

tehnice prezentate va rugam sa ne contactati.  

Aceste informații de aplicare descriu posibilitățile 

de prelucrare a unui produs și principiile sale de 

funcționare în condiții normale. Tipurile de mate-

riale, straturile suport si conditiile efective de lucru 

pe santier pot fi diferite, astfel incat nu se poate da 

nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau func-

tionalitatea unui anumit material intr-un anumit 

scop. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recen-

ta versiune a Fisei Tehnice a produsului. Toate co-

menzile sunt acceptate in conformitate cu termenii 

si conditiile generale curente. 

  

AMBALARE 

 

Canistre: 30 L 

Butoaie: 200 L 

Tanc IBC de: 1000 L 
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Înainte de a utiliza ADITIVI  

recomandam efectuarea  de teste. 

  

    

    

   

   

 

 


