
 

 

   

FISA TEHNICA:  Nr. COD: 0560 

   

ANTIFROST® 45 (BE) 
Aditiv cu efecte de accelerare si anti-inghet fara clorura pentru betoane 
   

DOMENII DE APLICARE DATE TEHNICE 

  

ANTIFROST® 45 (BE) accelerează timpul de priza 

initial şi final a betonului, motarului si sapei. Prin 

utilizarea ANTIFROST® 45 (BE) se obtin rezis-

tente initiale foarte mari, ceea ce face ca betonul sa 

aiba forta necesara de a rezista la inghet in stadii 

incipiente 

Aspect Omogen 

Culoare Transparent 

Substanta activa Nitrat de calciu 

Forma Lichida 

Densitate 1.43± 0.03 g/cm³ 

 Lucrabilitate de la +1°C 

PRINCIPII DE LUCRU pH 5 ± 1 

 Durabilitate Aprox. 1 an 

ANTIFROST® 45 (BE) se foloseste la prepararea 

betoanelor în condiţiile de turnare la temperaturi 

scăzute de până la -15ºC şi protejează betonul armat 

împotriva coroziunii induse de cloruri. Produsul 

ANTIFROST® 45 (BE) accelerează hidratarea 

cimentului si optimizează degajarea de căldură. În 

decursul timpului de priză iniţial minimizează 

apariţia de microfisuri. 

Continut de cloride < 0,10 % 

Continut de alkali < 1.0 % 

Depozitare In recipiente inchise, ferit de 

inghet si de radiatii solare 

puternice, la temperaturi cu-

prinse intre +5°C și +25°C. 

Producator Ha-Be Betonchemie GmbH 

Hameln 

GERMANIA 

www.ha-be.com 
 

DOZAJ 

 Tel: +49 5151 587 01 

Dozajul recomandat: 0.5 - 4.0 % din cantitatea de 

ciment. 

Echivalent cu 3.5-28 ml/ kg ciment. 

Fax: +49 5151 587 55 

În condiții meteorologice neprielnice (temperaturi 

sub 5°C) este necesar încălzirea apei din amestec și 

a agregatelor pentru beton. 

  

   

   

  

   

   

 

   

   

   



 

 

   

SUGESTII DE FOLOSIRE OBSERVATII 

  

ANTIFROST® 45 (BE) se adauga fie odata cu apa 

sau di-rect în amestecul de beton.  

Trebuie să fie asigurat un timp de amestecare adec-

vat. 

In conditiile de vreme rece (mai putin de +5C) 

trebuiesc luate masurile din normativele de betoane: 

apa calda, agregate incalzite. 

 

Aditivi nu sunt substanţe nocive conform preci-

zarilor date in FISA TEHNICA DE SECURITATE 

si conform directivelor CE. Dar masurile de sigu-

ranta privind lucrul cu substante chimice trebuie 

respectate. 

 

Aceste informații de aplicare descriu posibilitățile de 

prelucrare a unui produs și principiile sale de 

funcționare în condiții normale. Diferentele de mate-

riale, straturi suport si conditii efective de lucru pe 

santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie 

cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui 

anumit material intr-un anumit scop.  

 

Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta ver-

siune a Fisei Tehnice a produsului. Toate comenzile 

sunt acceptate in conformitate cu termenii si condi-

tiile generale curente. 

AMBALARE  

  

Canistre: 30 L 

Butoaie: 200 L 

Tanc IBC: 1000 L 

 

 

 

 

 

 

Inainte de a utiliza ADITIVI recomandam efectuarea de teste.  
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