
FROST-MX MO3 (BE) ® 

CHARAKTERYSTYKA

DANE
TECHNICZNE

Zakres stosowania:
• Do wytwarzania jastrychów związanych i niezwiązanych z podłożem;
• Do wytwarzania jastrychów ogrzewanych.
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Numer artykułu: 30.411

Kolor:
Postać:
Temperatura 
świeżego jastrychu:
Trawałość:
Stan dostawy:

białawo - mętny
ciecz

powyżej + 50C
ok. 12 miesięcy – chronić przed nasłonecznieniem i mrozem 
Pojemniki jednorazowe
Bańka z PCW BNF:               35 kg netto
Pojemniki wielokrotnego użytku
Beczki polietylenowe BNF:    240 kg netto
Kontenery:                 1200 kg netto

Dane charakterystyczne:

Działanie:
• Umożliwia wykonywanie jastrychu przy mrozach do minus 10°C;
• Uzyskanie wytrzymałości na ściskanie potrzebnej dla odporności mrozoodpornej jastrychu 

(ponad 5 N/mm2) w zależności od dozowania (patrz poniższa tabela) i jakości cementu  
w krótkim czasie.

DOMIESZKA MO3 NIE ZAWIERAJĄCA CHLORKÓW 
PRZYŚPIESZAJĄCA TWARDNIENIE DO ROBÓT 
BETONIARSKICH W ZIMNYCH PORACH ROKU.

Dozowanie:
• Zalecane dozowanie: 0,2 – 1,2 M-% do ciężaru cementu.

Temperatura:

od 0 do -5°C
od -5 do - 8°C
od -8 do -10°C

Zalecana ilość dozowania domieszki 
przyspieszającej twardnienie MO 3 (BE) na 50kg

0,40 kg
0,85 kg
1,00 kg

Potrzebna ilość domieszki zależy od żądanych właściwości jastrychu i należy ją ustalić 
podczas pierwszego badania wg DIN EN 13813.

Materiały wyjściowe:
• CEM I lub II wg DIN EN 197;
• Domieszka wg DIN EN 13139.



Normy i przepisy kontroli:
• DIN EN 13813: Zaprawy i masy jastrychowe;
• DIN EN 13139: Ziarnistość kruszywa w zaprawie.

WSKAZÓWKI
SZCZEGÓLNE
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Wskazówka:
Przetwarzane przez nas surowce i produkowane wyroby poddawane są ścisłej kontroli 
zakładowej. W przypadku zastosowania tego produktu nie można używać żadnych dodatków 
innych producentów. Zwraca się uwagę, iż nasze wyroby i stosowaną metodę należy sprawdzić 
pod kątem ich przydatności wobec wymagań miejsca budowy. Dla jakości jastrychu istotne 
są piasek i jakość cementu, warunki mieszania i wylewania, zgodnie z uznanymi regułami 
wylewania jastrychu. Ponieważ nie mamy żadnej kontroli nad warunkami miejsca budowy lub 
wykonania prac budowlanych, z niniejszej instrukcji nie może wynikać żadna odpowiedzialność 
prawna. Wraz z pojawieniem się niniejszej instrukcji wszystkie poprzednie egzemplarze 
przestają obowiązywać.

WSKAZÓWKI
OGÓLNE

Receptura:
• Dozowanie Frost-Ex MO 3 (BE) do pompy jastrychu winno następować równocześnie  

z wodą zarobową lub na końcu;
• Generalnie należy przestrzegać czasu mieszania wynoszącego co najmniej 2 minuty;
• Nie używać zmarzniętych frakcji kruszywa;
• Temperatura świeżego jastrychu podczas wlewania do szalunku co najmniej + 5°C;
• Chronić świeżo wylany jastrych przed zbyt szybką utratą wilgotności i ciepła aż do uzyskania 

wytrzymałości na ściskanie co najmniej 5 N/mm² (zastosować zimowe metody budowlane).

INSTRUKCJA
STOSOWANIA

Bezpieczeństwo:
• Podczas stosowania naszych wyrobów należy generalnie przestrzegać ogólnej higieny 

pracy;
• CONTOPP® Frost-Ex MO 3 nie zawiera chlorków, rozpuszczalników, ma neutralne pH oraz 

jest biologicznie nieszkodliwy w budownictwie;
• Podlega obowiązkowi znakowania „Xi“ drażniący (R36: drażni oczy);
• Podczas prawidłowego przechowywania nasze produkty nie ulegają rozpadowi. Dlatego 

też stabilność i reaktywność na skutek przechowywania nie zostaje naruszona przez 12 
miesięcy;

• Więcej informacji odnośnie obchodzenia się z domieszkami do jastrychu  CONTOPP® 
podanych jest w naszych kartach charakterystyk.

Kompatybilność z produktami serii CONTOPP®:

CONTOPP® Frost-Ex MO 3 (BE), nie może być stosowany łącznie z innymi produktami serii  
CONTOPP® lub innymi domieszkami do jastrychu ponieważ może to zmniejszać jego działanie.


