
 

 

   

FISA TEHNICA:  Nr. COD: 0814 

   

PANTARHIT®RC168 (FM)  
 

Superplastifiant de inalta performanta pentru beton marfa in acord cu EN 934-2 

   

DOMENII DE APLICARE PRINCIPII DE LUCRU 

  

PANTARHIT®RC168 (FM) este un superplasti-

fiant de inalta performanta special conceput pentru 

betoane ready-mix cu aplicatie universala.  

 

Avand proprietati excelente de plastifiere si o foarte 

buna mentinere a lucrabilitatii, superplastifiantul 

permite producerea de beton cu prelucrare facila. 

Betonul umed are o vascozitate redusa, se netezeste 

usor si are o pompabilitate si coeziune imbunatatita 

 

In acelasi timp, betonul rezultat este robust si rezis-

tent indiferent de agregatele variate, modificarea 

continutului de apa sau schimbarea temperaturilor 

de prelucrare. 

PANTARHIT®RC168 (FM) poate reduce energia 

de compactare aplicata betonului. Producatorii de 

beton, contractorii si aplicatorii pot obtine beneficii 

tehnice si economice substantiale. 

Structura polimerului special selectat asigura o 

dispersie foarte rapida a pastei de ciment in ameste-

cul de beton. 

Această proprietate permite formarea unui amestec 

omogen și cu vascozitate scazută care imbunatates-

te lucrabilitatea și facilitează compactarea betonului 

 

Superplastifiantul este special conceput pentru a 

extinde timpul de procesare si indeplineste cerintele 

deosebite ale industriei de beton ready-mix. 

 

DATE TEHNICE: 

  

Aspect Omogen 

Culoare Maro 

Substanta activa Policarboxilați modificați 

 Forma Lichida 

DOZAJ Densitate 1.05 ± 0.02 g/cm³ 

 pH 4.5 ± 1 

Intervalul recomandat de dozaj 0.2 – 3.0%;  

echivalent cu 2 – 29 ml pe kg de ciment.  

Continut de cloride < 0,10 % 

Continut de alkali < 4. % 

 Lucrabilitate de la +1°C 

  Durabilitate Aprox. 1 an 

  Depozitare A se pastra in ambalajul 

original, sigilat între +5 ° C 

și +25 ° C. A se feri de 

inghet si razele solare. 

    

  Producator 

 

Tel: 

Fax 

Ha-Be Betonchemie GmbH 

GERMANIA 

49 5151 587 01 

49 5151 587 55 

   



 

 

   

SUGESTII DE FOLOSIRE  OBSERVATII: 

   

PANTARHIT®RC168 (FM) trebuie să fie adăugat 

in betonul marfa (ready-mix). 

 

Timpul de mixare trebuie sa fie in concordanta cu 

regulile definite in EN 206-1 si CP 012. 

 

Produsul nu este clasificat ca fiind substanta 

nociva, conform precizarilor date in FISA 

TEHNICA DE SECURITATE si conform 

directivelor CE, dar masurile de siguranta privind 

lucrul cu substante chimice trebuie respectate. 

 

 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.  

Aceste 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 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 

Termeni si conditii generale curente. 

 

   

AMBALARE   

   

Butoaie: 200 L 

Tanc IBC de: 1000 L 

  

   

   

   

Înainte de a utiliza ADITIVI  recomandam efectuarea  de teste. 
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