
 

 

FISA TEHNICA: 
 

GAMA HA-BE CSD  

 
Dezactivator pentru producerea de 

suprafete de beton expuse 

 

DOMENII DE APLICARE 

 

Gama HA-BE CSD contine diferiti reactivi 

dezactivatori pentru producerea de suprafete 

beton cu agregate expuse, pentru toate 

adancimile de expunere si in special pentru: 

- Elemente prefabricate; 

- Piatra turnata/ piatra artificiala; 

- Pavele, caramizi, blocuri, coloane, etc.; 

- Beton turnat pentru pavaje decorative si 

ziduri; 

- Rosturi de constructie. 

-Adecvata pentru aplicatii pozitive si negative. 

-Potrivita pentru 4 adancimi diferite de 

expunere.  

-Acoperire buna si lucrabilitate facila.   

-Potrivita pentru toate tipurile de tipare/ 

matrite.  

-Curatare usoara a matritelor.  

-Pavaj decorativ atractiv si usor de intretinut. 

-Rentabil cu rezistenta indelungata.  

 

DOZAJ 

 

Dozajul difera in functie de domeniul de 

aplicare, conditiile metorologice, procedura de 

aplicare, precum si capacitatea de absortie a 

suprafetei matritei/ configuratia dispozitivului 

de pulverizare.  

Pentru aplicare pozitiva: 1 kg/ aprox. 7-15 mp. 

Se recomanda efectuarea de teste preliminare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADANCIMI DE EXPUNERE  

 

HA-BE CSD este disponibila in 4 adancimi 

diferite de expunere: 

 
HA-BE CSD 050     150 250 400  

Cod produs 3900 3901 3902 3903  

Marime agregate 0-4/8 2-8 6-8/12 8-16/22 

din beton (mm)        

Adancime aprox. 0.5 1.5 2.5 4.0 

de expunere (mm)     

Culoare           albastru  verde  roz  alb  

 

Pentru a asigura o distinctie evidenta intre 

expunerile pe diferite adancimi si pentru a 

simplifica reordonarea, HA-BE CSD contine 

pigmenti de culoare. Acesti pigmenti nu au 

caracteristici functionale sau efecte, ci 

evidentiaza cantitatea aplicata, pentru a evita 

aplicarea prea mica sau prea mare.  

 

DATE TEHNICE: 

 

Aspect Omogen 

Forma Lichida 

Durabilitate Aprox. 6 luni 

Depozitare A se pastra in 

ambalajul original, 

sigilat. A se feri de 

inghet si razele solare. 

 

Producator 

 

 

Tel: 

Fax 

Ha-Be Betonchemie GmbH 

HAMELN 

GERMANIA 

49 5151 587 01 

49 5151 587 55 

Importator 

 

 

Tel: 

Fax: 

Mail: 

Web: 

BETONCHEMIE BTC 

IASI 

ROMANIA 

40 232 216 111 

40 232 216 111 

comercial@aditivi-beton.ro 

www.aditivi-beton.ro 
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SUGESTII DE FOLOSIRE 

 

Pentru aplicarea pozitiva (de suprafata) 

dezactivatorul HA-BE CSD trebuie sa fie 

pulverizat pe suprafata betonului proaspat, 

avand grija sa se aplice uniform. Se recomanda 

utilizarea unui pistol de pulverizare fara aer, cu 

duza de 2,5 mm. 

Suprafata de beton trebuie sa fie neteda, fara 

exces de apa, sau segregari.timpul de uscare 

depinde de temperatura exterioara si consumul 

de material, putand varia intre 10 si 60 minute. 

HA-BE CSD este potrivit in special pentru 

aplicatii turnate pe loc, deoarece are incorporat 

o membrana de intarire si ofera protectie la 

ploaie. 

Curatarea: 

In mod normal dupa 24 ore se poate curate, 

cand betonul se decofreaza. Este foarte 

important sa se pastreze acelasi ritm de curatare 

pentru a obtine un aspect uniform. Ritmul de 

spalare trebuie ajustat in cazul in care 

temperaturile exterioare se schimba 

considerabil. Panourile trebuie sa ramana in 

matrite pana la spalare si se recomanda spalarea 

imediat dupa decofrare. In cazul in care acest 

lucru nu este posibil, se recomanda ca suprafata 

sa se mentina umeda.  Cel mai efficient mod de 

spalare este cu un jet de apa de inalta presiune. 

 

 

AMBALARE 

 

Canistre: 18 kg 

Butoaie: 120 kg 
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SIGURANTA 

 

Acest produs nu este clasificat ca substanta 

periculoasa, in conformitate cu reglementarile 

in vigoare. Consultati fisa tehnica de 

Securitate pentru recomandari suplimentare 

privind protectia si siguranta in utilizarea 

produsului. 

 

OBSERVATII: 

 

Produsele pe care le comercializam sunt supuse 

unui strict control al productiei in fabrica. În 

cazul constatarii unor neclaritati, 

neconcordante fata de datele tehnice prezentate 

va rugam sa ne contactati.  

Aceaste informații de aplicare descriu 

posibilitățile de prelucrare a unui produs și 

principiile sale de funcționare în condiții 

normale. Tipurile de materiale, straturile suport 

si conditiile efective de lucru pe santier pot fi 

diferite, astfel incat 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 

versiune a Fisei Tehnice a produsului. Toate 

comenzile sunt acceptate in conformitate cu 

termenii si conditii generale curente. 

 

 

Înainte de a utiliza ADITIVI  

recomandam efectuarea  de 

teste. 
 

 

 

 


