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Zakres stosowania:
• Do przyspieszenia hydratacji betonu niezbrojonego w pracach zimowych przy temperaturze 

otoczenia pomiędzy -10 do 50C.
Karta

Techniczna

Przedstawiciel 
firmy KNOPP w Polsce:

34-200 Sucha Beskidzka
ul. Przemysłowa 22
tel. +48 531 480 114
tel. +48 794 126 098
biuro@harox.com.pl
www.harox.com.pl

Adolf-Oesterheld-Str. 1
D-97337 Dettelbach 80
Tel: +49(0)9324/91910
Fax: +49(0)9324/9191-55
info@mtc-chemie.com
www.mtc-chemie.com

Numer artykułu: 30.223

Baza surowcowa
Kolor:
Postać:
pH:
Gęstość (przy 20°C):
Zawartość chlorków:
Zasadowość:
Temperatura stosowania:
Trawałość:

Stan dostawy:

Tiocyjanki, azotan, plastyfikator
żółty
ciecz
7,0 ± 1,0
1,32 ± 0,03 g/ml
≤ 0,10 M-%
≤8,5 M-% (jako ekwiwalent Na2O)
powyżej + 50C
ok. 12 miesięcy – chronić przed nasłonecznieniem i mrozem
chronić przed zanieczyszczeniami. 
Pojemniki jednorazowe
Bańka z PCW BNF:               35 kg netto
Pojemniki wielokrotnego użytku
Beczki polietylenowe BNF:    240 kg netto
Kontenery:                 1200 kg netto
Dostawy cysternami kolejowymi na zamówienie.

Dane charakterystyczne:

Właściwości:
Domieszka przyspieszająca twardnienie MO 5 (BE) powoduje przyspieszenie reakcji ce-

mentu a co za tym idzie procesu twardnienia betonu świeżego. Domieszka przyspieszająca 
twardnienie nie zawiera chlorków. Domieszka przyspieszająca twardnienie MO 5 (BE) umoż-
liwia:
• osiągnięcie w krótkim czasie wytrzymałości na ściskanie betonu (ponad 5N/mm 2) przy 

koniecznej odporności na mróz w krótkim czasie w zależności od dozowania (patrz tabela 
poniżej) i jakości cementu;

• bezproblemowy transport za pomocą pompy betonowej.

DOMIESZKA MO5 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 +5 do -5°C
od -5 do - 8°C
od -8 do -10°C

Zalecana ilość dozowania domieszki 
przyspieszającej twardnienie MO 5 (BE) na 25kg

0,20 kg
0,25 kg
0,30 kg

Wymaganą ilość cementu ustala się podczas pierwszego badania zgodnie z DIN EN 
206-1 i dostosowuje w zależności od wymaganych właściwości betonu.



Bezpieczeństwo pracy:
• Obowiązek oznaczenia „Xi” drażniący (R 36/37/38: działa drażniąco na oczy, drogi 

oddechowe i skórę);
• Nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów o transporcie;
• WGK 1 (samodzielna klasyfikacja) niskie zagrożenie skażenia wody;
• Przestrzegać zaleceń na karcie informacyjnej produktu.

WSKAZÓWKI
SZCZEGÓLNE
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Wskazówka:
Surowce podczas obróbki i produkowane wyroby podlegają surowym kontrolom fabrycznym. 
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone są przez państwowe jednostki kontrolne. Podane wartości 
mogą zmieniać się nieznacznie biorąc pod uwagę zmieniające się parametry fizyczne. Dlatego 
należy zwrócić uwagę, że nasze produkty i procedury wymagają kontroli pod kątem przydatności 
dla Państwa ze względu na oczekiwane warunki na placu budowy. Istotne dla jakości betonu 
są jakość piasku i cementu. Należy stosować czas mieszania i obróbkę zgodnie z uznanymi 
regułami technologii betonu. Nie można ustalać bezpośredniej odpowiedzialności prawnej  
z wskazówek tej instrukcji technicznej. Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa  
i higieny pracy. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w sensie innowacji technologicznych.

WSKAZÓWKI
OGÓLNE

Wskazówki dotyczące obróbki:
• Dozowanie domieszki przyspieszającej twardnienie MO 5 (BE) powinno następować w za-

kładzie równocześnie z wodą zarobową lub na końcu;
• Należy zwrócić uwagę na fakt dostatecznego czasu mieszania;
• Nie stosować zamarzniętego kruszywa i nie używać do betonowania w zamarzniętych zbro-

jeniach lub szalowaniu;
• Temperatura świeżego betonu przy umieszczaniu w szalowaniu powinna mieć co najmniej 

+50C;
• Należy chronić świeżo położony beton przed zbyt szybką utratą wilgotności i ciepła, do mo-

mentu osiągnięcia przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 5N/mm2 (załączyć 
zalecenia do budownictwa w zimie).

INSTRUKCJA
STOSOWANIA

Potwierdzenie przydatności / certyfikaty:
• Odpowiada DIN EN 934-2 tabela 7: przyspieszacze twardnienia;
• Numer certyfikatu dla przyspieszaczy twardnienia: 0672-CPD-1110.


