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REMI-FROST   (BV)                                      Art.-No. 4 01406 

  ბეტონისა და დუღაბის პლასტიფიკატორი , ანტიფრიზი და დამაჩქარებელი. 
 
 

გამოყენების არეალი: 

REMI-FROST არის თხევადი სახით მინარევი, 

ბეტონის სამუშაოებისათვის ცივ ამინდში, ასევე 

გაომიყენება როგორც დუღაბის მინარევი. 

 
უპირატესობები: 

• მნიშვნელოვნად ამცირებს წყლის გაყინვის 

შესაძლებლობას. 

• აჩქარებს ჰიდრატაციის პროცესს. 

• ზრდის ბეტონის და დუღაბის საწყის სიმტკიცეს. 

• ზრდის ახალი ნარევის დენადობას შესაბამისი 

წ/ც თანაფარდობით. 

• ჩვეულებრივ სხვა 

პლასტიფიკატორის დამატება არ 

არის აუცილებელი. 

 
ძირითადი მახასიათებლები:   

ფერი:                                ყავისფერი  

ფორმა:                               თხევადი 

კუთრითი წონა:             1.26 g/cm3 

გაყინვის ტემპერატურა:       -15° C  

 
დოზირება: 

ცემენტის მასის 0.20 დან 2.0 % - მდე.  

ჩვენი რეკომენდაცია დოზირებაზე ტემპერატურის 

მიხედვით: 

 
ტემპერატურა:            -5° C      -10° C     -15° C 

დოზირება ც/მ            1.0 %       1.5  %      2.0% 

 
დოზირების რაოდენობა დამოკიდებულია ბეტონის 

და დუღაბის მიქს დიზაინზე და ცემენტის 

რეაქტიულობაზე. საჭიროა ჩატარდეს კვლევა რათა 

გავიგოთ ზუსტი რაოდენობა.  

დოზირების გადამეტების შემთხვევაში ეწვიეთ 

ჩვენს ოფისს და გაიარეთ კონსულტაცია 

სპეციალისტთან. 

გამოყენების ინსტრუქცია: 

REMI-FROST  შეიძლება დავუმატოთ ბეტონს,  

წყალთან ერთად ან  მზა მინარევს როგორც 

საბოლოო კომპონენტი. შერევის პროცესი უნდა 

იყოს დაცული ყველა შემთხვევაში.  

 
შეფუთვა: 

ტანკი:    1250კგ  

ავზი:         200კგ  

ბალონი:       25კგ 

 
ტექნიკური მოვლის საშუალებები: 

რეგურალური წყლის მორწყვის შედეგად 

გაახანგრძლივებთ სიცოცხლისუნარიანობას და 

შეამცირებთ ბეტონის დაშლას. 

გამოიყენეთ REINIT-BM შიდა მეტალის 

ზედაპირზე რათა აარიდოთ თავი ბეტონის 

ნარჩენების წარმოქმნას ბეტონის მიქსერებში, 

ქარნებში და სატვირთო მიქსერებში. 

გამოიყენეთ REINIT-R გამაგრებული ბეტონის 

ნარჩენების მოსაცილებლად.  
 
შენახვა & ვარგისიანობა: 

REMI-FROST ვარგისია 12 თვის განმავლობაში 

მშრალად შენახვის პირობებში +20°  C -ზე, 

ორიგინალ, გაუხსნელ რეზერვუარში.  

დაიცავით სისუფთავე. 

გაყინული მატერიალები შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას ბუნებრივად გალღობის 

შემდგომ. 

 
ჯანმრთელობა  &  უსაფრთხოება:  

გთხოვთ დაიცავით უსაფრთხოების ნორმები!

 
 
 
 

 
This technical data  sheet is a translation from German and does not consider local building codes or legal requirements. It shall be used as general reference for 

the product. Legally binding is only the German technical data  sheet or the  latest Data sheet from one of our foreign subsidiaries inside their sales territory. 
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