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MasterPozzolith 501HE  
                                                                                                                   Greitiklis betonui  

 
▬ ▬ Techninė specifikacija LST EN 934-2-T6 
 

▬ ▬ Master Pozzolith 501HE  – bechloris priedas, skirtas betono gamybai žemos temperatūros 
sąlygomis. Priedas skatina cemento rišimąsi, ko pasekoje greitėja hidratacinės šilumos išsiskyrimas ir 
didėja ankstyvasis betono stipris. 
 

▬ ▬ Priedas MasterPozzolith 501 HE trumpina cemento rišimosi laiką, ko pasekoje: 
▪ didėja betono ir skiedinio ankstyvasis stipris, 
▪ dėka greitesnio išformavimo galimybės, efektyviau panaudojami klojiniai,  
▪ trumpėjant terminio apdorojimo laikui, mažėja energijos sąnaudos, 
▪ padidėja gamybos proceso efektyvumas, 
▪ galimybė betonuoti, esant aplinkos žemai temperatūrai. 
Priedas nežymiai pagerina betono skiedinio konsistenciją. 
 

▬ ▬ Priedas naudojamas: gaminant betono mišinius, esant žemai aplinkos temperatūrai; sieninėms 
plokštėms, sienoms, kolonoms, perdangos plokštėms iš armuoto ir nearmuoto betono, surenkamiems 
betoniniams elementams. Esant žemai temperatūrai MasterPozzolith 501HE kartu su priedu 
MasterPozzolith STD galima naudoti betonams, skirtiems šildomų grindų įrengimui. 

 
 

Techniniai rodikliai 
 

Pagrindinis komponentas kalcio nitratas 

Agregatinė būsena skystis 

Spalva šviesiai geltona 

Tankis (20°C temperatūroje) 1,4 ± 0,05 g/cm3 

pH (20°C temperatūroje) 6,5 ± 1,0 

Chloridų kiekis ≤ 0,1 % masės 

Šarmų kiekis  ≤ 0,1 % masės 
 
 

▬ ▬ Rekomenduojamas kiekis: yra 1,0 – 2,0 % nuo cemento masės. Orentacinis priedo kiekis: 
▪ esant temperatūrai + 5°C iki -8°C iki 1 %, 
▪ esant temperatūrai žemiau – 8 iki 2.0 %. 
▬ ▬ Tikslus priedo kiekis nustatomas atliekant bandomuosius mišinius. Priedą geriausia pilti su 
paskutiniu maišymui skirto vandens kiekiu. Maišyti kol mišinys taps vienalytis 
 

▬ ▬ Pakuotė: 1 l ir 5 l plastikiniai bakeliai. 
 

▬ ▬ Naudojimas: dirbant neigiamoje temperatūroje būtina laikytis šių rekomendacijų: 

▪ naudoti ne žemesnės kaip 42,5 stiprio klasės, greitai besirišančius (R) cementus, riboti  vandens kiekį, 
naudojant efektyvius žieminius superplastiklius (pvz. MasterRheobuild 1021), betonui ir skiediniams 
naudoti pašildytus komponentus. Betoną ir skiedinius saugoti nuo šilumos praradimo gamybos, 
transportavimo, klojimo ir betono kietėjimo metu,  
▪ riboti vandens kiekį mišinyje (išlaikant pastovią mišinio konsistenciją). 
   Ruošiant skiedinius ar betono mišinius, transportuojant, klojant betoną, bei betono/skiedinio rišimosi 
metu,  saugoti nuo šilumos praradimo, naudoti izoliacinių medžiagų uždangas (šiaudų kilimus, mineralinę 
vatą). 
 

▬ ▬ Sandėliavimas: laikyti originalioje pakuotėje (nuo + 5°C iki + 30°C temperatūroje). Saugoti nuo 
tiesioginių saulės spindulių ir šalčio. 
 

      ▬ ▬ Gamintojas: BASF Polska Sp.z.o.o. 
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