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Historia

Na polskim rynku firma Woermann Polska obecna jest 

od 1999 roku.

Od 01.04.2003 Woermann Bauchemie GmbH należy do

Koncernu Degussa Construction Chemicals 

Dnia 26.08.2005 ma miejsce otwarcie Zakładu w 

Myślenicach.

19.09.2005 r. kontynuowanie działalności pod nazwą  Degussa 
Admixtures Polska. 

1.07.2006 przejęcie przez BASF AG działu chemii budowlanej 
od Degussa AG

7.08.2006 zmiana nazwy firmy w Polsce na BASF 

Admixtures Polska Sp. z o.o.

5.12.2007 zmiana nazwy na BASF Polska Sp. z o.o. Dział 
Domieszek do Betonu

rok 1999 

rok 2003 

rok 2006



Zakład Produkcyjny w Myślenicach



Laboratorium w Myślenicach



Lokalizacje Polska:

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział Domieszek do Betonu

Ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

T. 0-12 372 80 00
F. 0-12 372 80 10

www.basf-admixtures.pl
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Definicja domieszek do betonu

Domieszka do betonu: 
„materiał dodawany podczas wykonywania mieszanki 
betonowej, w ilości nie większej niż 5% masy cementu w 
betonie, w celu zmodyfikowania właściwości mieszanki 
betonowej i/lub stwardniałego betonu”

Modyfikatory betonu

Dodatki do betonudomieszki do betonu 



Podział domieszek

Redukcja Chromu (VI) do Chromu (III)różowyCRReduktor chromianów

Opóźnianie wiązania cementu i betonowozie do 72 
godzin, możliwa jest aktywacja poprzez dodanie 
świeżego betonu

czarnyRBDodatek do recyclingu 
betonu

Uzdatnianie wody po myciu mieszarki, betonowozów
itp..

czarnyRHDodatek do recycklingu
wody

Obniża segregację i wypłukiwanie zaczynufioletSTStabilizatory

Specjalny dodatek o kombinowanym działaniu 
(upłynnienie, napowietrzenie, ekspansja)

białyEHDodatki iniekcyjne

Przyspiesza wiązanie (twardnienie)zielonyBEPrzyspieszacz

Opóźnia wiązanieczerwonyVZOpóźniacz

Zatyka pory kapilarnebrązowyDMUszczelniacz

Wprowadza pory powietrzne do mieszanki betonowejniebieskiLPNapowietrzacz

Obniżenie współczynnika w/c i poprawa urabialności 
umożliwia produkcję płynnego betonu

szaryFMSuperplastyfikator

Obniżenie współczynnika w/c i poprawa urabialnościżółtyBVPlastyfikator

DziałanieKolor oznaczeniaKrótkie 
oznacz.

Sposób działania
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E-EBAM - CAO - April 2010 - 10

Krok milowy w technologii betonu towarowego
Total Performance Control

 Przez TPC możliwe jest utrzymanie kontroli nad:
 Reologią betonu

 wbudowywanie betonu

 pełne wypełnienie formy

 brak utraty konsystencji

 Redukcją współczynnika w/c

 rozwój wytrzymałości

 trwałość

 własności inżynierskie 

 korzyści ekonomiczne



E-EBAM - CAO - April 2010 - 11

X-SEED®
- unikalny przyspieszacz twardnienia znacząco 

ujawniający swoje właściwości w czasie (6-12h). 
Zapewniający wysokie wytrzymałości wczesne w niskiej,
normalnej oraz wysokiej temperaturze pielęgnacji. Nasz 
nowy Crystal Speed HardeningTM

koncept zapewnia 
zrównoważony rozwój budownictwa:

 Indukcja unikalna opatentowana technologia,
wzrost ziaren bez barier

 Proces elastyczna wydajność, efektywna produkcja,
redukcja kosztów

 Zyski redukcja energii, optymalizacja materiałów,
produkty wysokiej jakości 

Krok milowy w przyspieszaniu betonu



E-EBAM - CAO - April 2010 - 12

RheoMATRIX®
- to VMA ostatniej generacji zapewniający 

wyjątkową łatwość produkcji betonów wysokiej 
płynności. Centralny punkt naszej technologicznej 
innowacji - Smart Dynamic ConcreteTM

oferuje 
następujące korzyści:

 Ekonomiczne oszczędność pyłu, łatwość produkcji
aż do 40% szybsze wbudowanie, 
pięciokrotnie wyższa wydajność wbudowania

 Ekologiczne mniej pyłów, mniej CO2, wyższa trwałość

 Ergonomiczne brak wibracji, brak hałasu, niska kleistość

RheoMATRIX dodaje wartości do betonu i przenosi rynek 
producentów betonu na wyższy poziom 
zaawansowania w praktyce budowlanej.

Krok milowy w łatwości SCC



E-EBAM - CAO - April 2010 - 13

Zero Energy SystemTM
– standard przemysłu 

prefabrykacji pozwalający na szerokie spektrum 
zastosowań i oferujący następujące korzyści:

 Zwiększona produktywność

 Zminimalizowana obróbka cieplna

 Eliminacja wibracji

 Pełen zakres dedykowanych produktów

ZES zawiera zarówno technologię 

Smart Dynamic ConcreteTM

jak również superplastyfikatory Glenium® ACE

Innowacja dla Prefabrykacji



E-EBAM - CAO - April 2010 - 14

FIT 4 VALUE® koncept adresuje wszystkie kroki 

produkcyjne pozwalając na produkcje wysokiej 

jakości produktów z najnowszą technologią 

RheoFIT®
. Rozpatrujemy cztery kluczowe elementy 

ważne dla producentów prefabrykatów 

drobnowymiarowych:

 FIT for Economics - Szybszy przyrost wytrzymałości

 FIT for Performance - krótszy czas cyklu

 FIT for Aesthetics - brak wykwitów

 FIT for Durability - wysoka trwałość w czasie

Innowacja dla producentów kostki brukowej 
i elementów drobnowymiarowych
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• Domieszki ekspansywne
• Domieszki na bazie lateksu
• Domieszki do betonowania podwodnego
• Domieszki do zapraw
• Domieszki odpowietrzające
• Domieszki pielęgnacyjne
• Domieszki opóźniające
• Domieszki napowietrzające
• RHEOMATRIX
• X- SEED



Domieszki ekspansywne
Einpresshilfe 550

Dodatek w proszku do betonów oraz zapraw ekspansywnych.

Umożliwia prowadzenie prac iniekcyjnych, ułatwiając wprowadzenie 
betonu lub zaprawy w szczeliny i efektywnie je wypełniając.

• Tworzy sieć mikroporów,
• Poprawia płynność i elastyczność zaprawy,
• Zwiększona odporność na wodę i segregację,
• Zwiększona odporność na działanie mrozu i środków odladzających,
• Ochrona stali zbrojeniowej poprzez dyspersję,
• Lekkie opóźnienie procesu wiązania cementu.



Domieszki ekspansywne
Einpresshilfe 550



Domieszki na bazie lateksu
Rheomix 157

Dodatek do zapraw i betonów polimerowych pozwalający na
modyfikację właściwości mieszanek w zakresie zwiększenia
szczelności np. baseny, tarasy, piwnice; także w zakresie
zwiększenia mrozoodporności,

Jako dodatek do betonów posadzkowych - impregnat
zabezpieczający pyleniu posadzek,

Jako warstwa szczepna między starym a nowym betonem, także
zwiększająca przyczepność;

Dodatek poprawiający stabilność i urabialność betonów w tym
betonów posadzkowych, zwiększający odporność na działanie
substancji chemicznych i korozji;

Do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych,

Dodatek przy produkcji zapraw czy tynków, itp.



Domieszki do betonowania podwodnego
Unterwassercompound (ST)

Unterwassercompound (ST) stosowany jest do produkcji betonu
podwodnego, odpornego na erozję. 

Szczególnie umożliwia on betonowanie przy swobodnym przepływie 
mieszanki betonowej wody, nie narażając materiału na wypłukiwanie 
czy tworzenie się rozwarstwień.

UNTERWASSERCOMPOUND (ST) zwiększa w znacznym stopniu
zwięzłość betonu, co zapobiega wypłukiwaniu zaczynu
cementowego podczas układania betonu pod wodą.



Domieszki do zapraw
Mortan 81

MORTAN 81 umożliwia produkcję na wytwórni betonu towarowego
zdatnej do nakładania kielnią gotowej zaprawy o opóźnionym wiązaniu. 

Składniki napowietrzające pozwalają wytworzyć plastyczną, 
nieprzylepną i zdatną do wykonywania spoin zaprawę. 
System opóźniający umożliwia przeróbkę zapraw do 36 godz.

MORTAN 81 zmniejsza osypywanie się zaprawy i zapewnia dobrą
stabilność spoin, a także dobrą przyczepność do kamiennych
powierzchni.

Składowana na miejscu budowy zaprawa powinna być chroniona -
o ile to możliwe - przed słońcem, ciepłem i wiatrem poprzez jej
przykrycie lub zalanie cienką warstwą wody. Należy zachować
ostrożność na wypadek wcześniejszego „odessania” wody przez
suche kamienie budowlane (np. suchy piaskowiec wapienny).



Domieszki odpowietrzające
Rheomix 880

Środek zapobiegający powstawaniu porów powietrznych 
(tzw. raków) do produkcji betonów, wobec których stawia się 
wysokie wymagania w zakresie jakości betonu elewacyjnego.

RHEOMIX 880 jest wysoce skutecznym środkiem
przeciwpieniącym, który podczas procesu wytwarzania betonu
redukuje pory. Dodatkowo wspomaga on w znacznym stopniu
niszczenie porów powstałych przy nakładaniu i zagęszczaniu.
Wskutek tego tworzenie się raków na powierzchni betonu zostanie
znacznie ograniczone.

Skuteczność będzie zależeć od ilości dodatku, temperatury,
rodzaju cementu, zawartości najdrobniejszych cząsteczek
mineralnych w betonie, zawartości wody (wartość wskaźnika
wodno-cementowego), metody transportowania itd. Właściwa ilość
dodatku musi zostać ustalona w oparciu o pierwsze badanie w
warunkach praktycznych.



Domieszki pielęgnacyjne
Masterkure 216

Środek pielęgnujący zawierający 
parafinę przeznaczony do 
pielęgnowania betonowych 
powierzchni komunikacyjnych.

MASTERCURE 216 to środek 
pielęgnujący z silnym działaniem
mikrouszczelniajacym, chroniącym 
przed zbyt szybkim inierównomiernym
wysychaniem świeżo położonych 
Nawierzchni komunikacyjnych 
np. drogi, chodniki.



Domieszki pielęgnacyjne
Masterkure 216

MASTERCURE 216 zamyka pory kapilarne 
na powierzchni betonu. Odcina w ten sposób 
drogę ucieczki wodzie, która w określonej fazie
najbardziej potrzebna jest do optymalnego
przebiegu procesu wiązania.

MASTERCURE 216 należy nanosić na świeży 
beton zaraz po
uzyskaniu powierzchni „matt-wilgotnej“.

Wydajność: 1kg = 5 - 7 m² powierzchni



Domieszki pielęgnacyjno – czyszczące
Rheofinish 299C

Biodegradalny środek do pielęgnacji maszyn (w szczególności 
mieszalników) stosowanych w produkcji betonu. Środek można 
stosować zarówno na suche, jak i wilgotne powierzchnie urządzeń.

Rheofinish 299 C jest wykorzystywany przy produkcji betonu jako
ochrona dla mieszalników, podajników, pojazdów i urządzeń w
rodzaju np. pompy do betonu.

Środek pielęgnujący Rheofinish 299 C jest produkowany na bazie
oleju wazelinowego.

Jego charakterystyczną cechą jest to, że może być stosowany
zarówno na suche jak i na wilgotne powierzchnie. 

Stosowanie środka Rheofinish 299 C zapobiega przywieraniu
resztek betonu, lub zaprawy do powierzchni urządzeń.

1 litr wystarczy do zastosowania na powierzchni 30-40m2.



Domieszki opóźniające
Lentan VZ 33 / POZZOLITH 433R

Domieszka opóźniająca na bazie sacharozy – do betonów konstrukcyjnych.

LENTAN VZ 33 wpływa na reakcję fazy cementu C3A spowalniając 
normalny proces hydratacji cementu. Zmniejsza się wydzielanie 
ciepła hydratacji. LENTAN VZ 33 działa szczególnie korzystnie 
przy elementach masywnych (monolitycznych) redukując 
powstawanie rys skurczowych i przyczyniając się do ich dużej 
wytrzymałości końcowej.

Domieszka może być stosowana do betonów monolitycznych,
żelbetów oraz betonów sprężanych,

Ponieważ opóźnienie wiązania w betonie zależy od rodzaju
cementu, temperatury, wartości w/c i konsystencji, w każdym
przypadku należy wykonać badania wstępne dla konkretnej
recepty mieszanki betonowej i w warunkach temperaturowych
zbliżonych do warunków wbudowywania betonu.



Domieszki opóźniające
Lentan VZ 33 / POZZOLITH 433R

• Bardzo wysoka dawka może prowadzić do efektu przyspieszenia 

• Muszą być dodawane na węźle betoniarskim (dokładne 
wymieszanie a ich ilość kontrolowana)

• Efekt opóźnienia zależy bardzo silnie 
od temperatury

• Dłużej w szalunkach

• Konieczna lepsza pielęgnacja



Jak działa opóźniacz?
Wpływ rodzaju cementu

0

5

10

15

0 2 3 4 5 6 7
dodatek [ml]

cz
as

 u
trz

ym
an

ia
 

ur
ab

ia
ln

oś
ci

 [h
]

CEM I 32,5 R CEM I 42,5 R CEM III A 32,5



Jak działa opóźniacz?
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Domieszki napowietrzające
Mischol LP 70

Domieszka napowietrzająca do betonu, zwiększająca jego 
odporność na działanie mrozu i soli.

substancje właściwości 
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 około 50 % mikroporów (L300) 

 pory są mniej stabilne 
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 około 80 % mikroporów 

 pory są bardziej stabilne 

 „nieograniczona“ dostępność 



Używanie napowietrzaczy w celu 
poprawy mrozoodporności (również 
w obecności środków odladzających)

20° C < 0° C

Woda zamarzając zwiększa 
swoją objętość o 9%

H2O

Beton 
napowietrzony 

w sposób 
efektywny



Dlaczego powinniśmy mierzyć powietrze

Najważniejsza jest trwałość betonu

Powietrze w betonie podwyższa jego odporność na cykle 
zamrażania i odmrażania również w obecności środków 
odladzających oraz odporność na zarysowania

Ale powietrze musi być ….

 Wprowadzone w sposób celowy

 Mieć odpowiednią strukturę (dystrybucję)

…Aby jego obecność była korzystna



Powietrze w betonie

 Powietrze w betonie możemy podzielić na:
Wprowadzone Złapane

5 % powietrza 5 % powietrza

 = 10 – 100 mm

Dobrze 
zdyspergowane, 
losowo 
rozmieszczone

Domieszka 
napowietrzjąca

 = 1+ mm

Źle rozmieszczone

Zależne od 
charakterystyki kruszyw



Oto przykład

Która sytuacja jest korzystniejsza?



Air Void Analyzer

Nowa metoda badania 
zawartości i struktury 
powietrza w świeżej 

mieszance betonowej



AVA pozwala na …

Określenie struktury porów i jej rozmieszczenie w matrycy 
cementowej

 Lepszą kontrolę charakterystyki powietrza w świeżej 
mieszance betonowej

 Szybkie badanie możliwe do wykonania w niemal 

każdych warunkach



AVA pozwala na …

Do pomiaru charakterystyki porów powietrznych w 
świeżej mieszance betonowej

 Zawartość powietrza

 Średni rozstaw SF

 Powierzchnia właściwa



Jak działa AVA?

Zaprawa cementowa zostaje 
wprowadzona do płynu 
analizującego. Następuje ich 
zmieszanie

Uwolnione zostają pęcherzyki 
powietrzne zawarte w zaprawie 

Większe pęcherzyki wypływają 
znacznie szybciej niż te o małej 
średnicy.



Wymagania dla struktury powietrza

 Zawartość pęcherzy 
powietrza o średnicy poniżej 

300m L300 

%Obj. 

 Współczynnik 
rozstawu 

mm 

Testy laboratoryjne  1,8  0,20 

W produkcji  1,5  0,24 
 

 

 Do sprawdzenia w betonie stwardniałym

 W przypadku sprawdzania w świeżej mieszance betonowej 
porównywalność wyników powinna być dowiedziona.

Parametry pęcherzy powietrza



Wyniki



Zalety

Natychmiastowy wynik – natychmiastowa reakcja

 Możliwość dokonywania korekt w procesie mieszania i transportu 
już w czasie produkcji betonu – uniknięcie kosztów napraw lub 
zabezpieczania.

 Każde badanie zajmuje około 25 minut, przy użyciu standardowych 
metod nie wcześniej jak po 2 tygodniach od chwili wbudowania.

Badania mogą być przeprowadzane w dowolnym miejscu. AVA 
jest urządzeniem przenośnym.

Oszczędność energii w procesie produkcji betonu poprzez 
skorelowanie optymalnej struktury powietrza z czasem 
mieszania.

Możliwość pobrania próbki z wbudowanego betonu (wpływ 
pompowania wibrowania itp )



Domieszki napowietrzające
Mischol LP 70

• Możliwa redukcja wody zarobowej i wypełniaczy pylastych

• Dodawaj napowietrzacz przed plastyfikatorem/superplastyfikatorem

• Efektywność zależy od czasu mieszania i energii mieszania

• Efektywność i stabilność porów powietrznych zależy mocno 
od temperatury

• Przedozowanie domieszki prowadzi do aktywacji substancji 
nieczynnych wcześniej i niekontrolowanego wzrostu napowietrzenia

•Redukcja wytrzymałości na ściskanie
(1 % powietrza około 1,5 - 2 MPa, lub 1 % powietrza to około 7 l wody)

•Możliwy wyższy skurcz

•Jeśli napowietrzacz jest używany z plastyfikatorem lub 
superplastyfikatorem należy sprawdzić ich kompatybilność



RHEOMATRIX

Marzenie…SCC (beton samozagęszczający):

 Wysoka płynność

 Wysoka jednolitość (duża odporność na ściekanie i segregację)

 Trwałość (optymalne zagęszczenie – jednorodność w stanie utwardzonym)

Odpowiednia równowaga pomiędzy wysoką płynnością a dużą 
odpornością na segregację może być uzyskana dzięki 
właściwym parametrom reologicznym.



RHEOMATRIX

Tendencja ogólna:
Środki modyfikujące lepkość umożliwiają stabilizację niestabilnego betonu dzięki 
istotnemu zwiększeniu granicy płynności, przy niewielkim zmniejszeniu lepkości 
plastycznej.

0

pl

Punkt odn.

+ 10 l/m3 
wody

Obszar 
niestabilności

Obszar stabilny

Nieznaczna poprawa
stabilności oznacza, że po 
dodaniu zaledwie 10 l/m3 wody, 
beton powraca do obszaru 
niestabilności.



RHEOMATRIX

 Poprawa granicy płynności betonu nie jest 
wystarczająca dla jego stabilizacji.

 Konieczne jest równoczesne zwiększenie 
lepkości plastycznej. Dzięki połączeniu obu tych 
działań, stabilność może zostać zwiększona w 
stopniu umożliwiającym zmniejszenie ilości 
cząstek drobnych.



RHEOMATRIX
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Punkt odn.

Obszar stabilności

+Woda
10 l/m³Obszar

niestabilności

Po dodaniu 10 l/m³ wody, mieszanka wciąż znajduje się w 
obszarze stabilności



RHEOMATRIX

• Innowacyjny system

• Solidna mieszanka o zawartości cząstek 
drobnych <380kg

• Specjalnie opracowany produkt uplastyczniający 
GLENIUM

• Jedyna w swoim rodzaju, najnowsza technologia 
VMA o samo-organizujących się cząstkach, 
zapewniająca niezwykle wysoką wytrzymałość 
betonu

• Rozwiązanie problemu
Samo-

zagęszczalość Wytrzymałość
Oszczędność

kosztów

Beton tradycyjnie 
wibrowany 
(TVC)

Beton 
samo-utwardzany
(SCC)

Solidna 
mieszanka
Niska lepkość
Atrakcyjna 
cena

Brak wibracji
Dużą 
niestabilość
Duża 
lepkość

SDC



RHEOMATRIX

Najnowsze osiągnięcia umożliwiają produkcję stabilnego i płynnego 

betonu, o zawartości cząstek drobnych wynoszącej 350-380 kg na m3, 

zamiast standardowych 500-550 kg na m3.

Posiada to wiele praktycznych i ekonomicznych konsekwencji, takich 
jak:

• Zmniejszenie zawartości cementu

• Eliminacja filtrów

• Uproszczenie prac logistycznych

• Zmniejszenie konieczności kontroli jakości
• ..\My Documents\Laboratorium\Rheomatrix 2008\RheoMATRIX_Video&Fieldtests\RheoMATRIX_incl MPA Video.wmv



RHEOMATRIX



RHEOMATRIX

1. Wybór surowców
CEM III/A 32,5 HSR NA Rudniki, Popiół lotny
0/2 Piasek, 2/8 Żwir, 8/16 Grys

2. Dobór domieszek chemicznych
Glenium SKY 592, Rheomatrix 100, Lentan VZ 33



RHEOMATRIX



INWESTOR

PRJEKTANT

WYKONAWCY
CZĘŚĆ PODZIEMNA

CZĘŚĆ NAZIEMNA

LATA REALIZACJI 2007 – 2011

PRZEZNACZENIE BIUROWIEC 
KLASY „A”

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 70m n.p.t.

KONDYGNACJE NAZIEMNE 20

KONDYGNACJE PODZIEMNE 5

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 8400 m2

PROSTA TOWER - Warszawa
Projekt



PLAN ZAPEWNIENIA JAKOSCI UWZGLĘDNIAŁ RÓWNIEŻ
TRANSPORT MIESZANKI W ASPEKCIE DOBOWEGO CYKLU
NATĘŻENIA RUCHU W CENTRUM MIASTA. WYZNACZONO ZAKRESY
GODZINOWE, W KTÓRYCH MOŻNA BYŁO PROWADZIĆ PŁYNNE
BETONOWANIE BEZ RYZYKA PRZESTOJU BETONOWOZÓW Z
M I E S Z A N K Ą W K O R K A C H U L I C Z N Y C H

ZE WZGLĘDU NA ZAŁOŻONE WYSOKIE TEMPO REALIZACJI
OBIEKTU, BETONOWANIE CZĘŚCI NADZIEMNEJ ODBYWAŁO SIĘ
PRZEZ CZTERY PORY ROKU (OD POCZĄTKU PAŹDZIERNIKA 2009
ROKU, DO KOŃCA SIERPNIA 2010 ROKU) PRZY ZMIENNYCH
TEMPRATURACH OTOCZENIA W ZAKRESIE OD -8ºC DO +31ºC.

MIESZANKA BETONOWA SCC PODAWANA BYŁA DO SZALUNKU
POMPĄ STACJONARNĄ Z RUROCIĄGIEM O MAKSYMALNEJ
DŁUGOŚCI DOCHODZĄCEJ DO 110 MB. PROJEKT MIESZANKI
UWZGLĘDNIAŁ SPADEK KONSYSTENCJI PRZY POMPOWANIU

RECEPTURA NA BETON ARCHITEKTONICZNY C30/37 XC4 XF1 SDC
ZOSTAŁA OPRACOWANA W OPARCIU O CEMENT CEM II AV 42,5 R Z
CHEŁMA, POPIOŁY LOTNE EC OPOLE, PIASEK 0/2 Z KALENIC,
ŻWIR FRAKCJONOWANY 2/8 I 8/16 Z PACZKOWA, ORAZ DOMIESZKI
FIRMY BASF - WOERMENT FM 787 I RHEOMATRIX 100

PROSTA TOWER - Warszawa
Projekt



PROSTA TOWER - Warszawa
Widok elewacji



PROSTA TOWER - Warszawa
Widok elewacji



PROSTA TOWER - Warszawa
Detal elewacji



PROSTA TOWER - Warszawa
Detal elewacji





Suspended CSH seeds

Po co czekać na wytworzenie się 
zarodków krystalizacji skoro 

możemy je sami wprowadzić?

Zawiesina z ziarnami CSH

Hydratacja cementu z udziałem X-SEED



Hydratacja cementu z udziałem X-SEED

Ziarna dodane do 
mieszaniny
= 
Brak bariery 
energetycznej do 
przezwyciężenia
=
Brak okresu indukcji



Hydratacja cementu z udziałem X-SEED

Powstawanie fazy C-S-H 
zachodzi w pobliżu ziaren 

cementu lub na ich 
powierzchni tworząc 

warstwę która spowalnia 
przemieszczanie się 

reagentów i produktów 
reakcji

Powstawanie fazy C-S-H 
powstaje z dala od 
powierzchni ziaren

= 
BRAK spowolnienia dyfuzji 

reagentów i produktów 
reakcji



Hydratacja cementu z udziałem X-SEED

bez X-SEED z X-SEED

2x wyższa
wytrzymałość wczesna



Kierunki stosowania

 Innowacyjne rozwiązanie:

• Przyspieszenie rozwoju wytrzymałości 
wczesnych (nawet 2x szybsze rozformowanie)

• Efektywność działania w bardzo niskich i 
bardzo wysokich temperaturach (również w 
przypadku naparzania)

• Zachowanie lub poprawa wytrzymałości 
końcowych i jakości elementów

 Umożliwienie stabilizacji produkcji:

• Zastąpienie/redukcja materiałów wiążących
• Redukcja energii i emisji CO2
• Przyspieszenie procesu produkcji
• Zapewnienie trwałości
• Poprawa środowiska produkcyjnego

 Kompatybilność z produktami BASF serii Zero 
Energy System i Smart Dynamic Concrete.
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ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOMIESZEK

OGÓLNIE…

 Chronić przed mrozem i wysokimi temperaturami najlepiej 
w izolowanych kontenerach. 

 Przestrzegać dat przydatności

 Używać tylko pustych i czystych zbiorników

 Homogenizować po dłuższym czasie przechowywania

 Wszystkie domieszki do betonów sprzedawane w Unii 
Europejskiej muszą mieć oznakowanie CE oraz zgodność 
EN 934-2



ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOMIESZEK

OGÓLNIE…

 Używaj domieszek do betonu tylko zgodnie z zaleceniami 
producenta

 Zawsze sprawdzaj nowe produkty we właściwych 
mieszankach betonowych

 Potwierdzaj u producenta możliwość mieszania domieszek 
w zbiorniku lub w betonie

 Pamiętaj najlepsze efekty osiągniesz jeśli dodajesz 
domieszki do mieszalniki z ostatnią częścią wody 
zarobowej



ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOMIESZEK

OGÓLNIE…

 Patrz na utratę konsystencji nie na konsystencje wyjściową

 Efektywność silnie zależy do temperatury

 Pamiętaj o efekcie opóźnienia wiązania często 
występującym łącznie z plastyfikatorami 

 Pamiętaj o wpływie rodzaju cementu, popiołu lotnego, pyłu 
krzemionkowego i piasku



Rheoface 465 – opóźniacz powierzchniowy do betonów 
nawierzchniowych

Rheoface 465 – pełni rolę opóźniacza powierzchniowego i środka 
pielęgnującego. Środek został opracowany specjalnie do budowy 
cichych dróg betonowych.

Rheoface 465 - zamyka pory kapliarne na powierzchni betonu, przez co 
hamuje ucieczkę wody podczas decydującego początkowego okresu 
hydratacji. Działanie blokujące gwarantuje optymalny jej przebieg także 
w najwyższej warstwie betonu i w ten sposób zmniejsza możliwość 
powstawania mikrospękań.

Zużycie:
Natryskujemy równomiernie na świeżą powierzchnię betonową
1kg – 5m2.



Rheoface 465 – przykład aplikacji.
Projekt budowy drogi A38 pod Lipskiem

Kolejność czynności:

1. Wbudowanie betonu (beton podkładowy)
2. Wykonanie powierzchni za pomocą modelatora do 

gładzenia podłużnego
3. Nanoszenie opóźniacza  (automatycznie i równomiernie)
4. Następnie natychmiastowe przykrycie betonu folią PE 

(rolka ciągła); także przy brzegach.



Rheoface 465 – przykład aplikacji.
Projekt budowy drogi A38 pod Lipskiem

Kolejność czynności:
Po 16 do 22 godzinach

1. Obcięcie spoin poprzecznych przy nałożonej folii
2. Usunięcie folii i zwilżenie powierzchni
3. Wymiecenie powierzchni przy jednoczesnym 

spryskiwaniu wodą
4. Obcięcie spoin podłużnych
5. Spłukanie powierzchni
6. Natryskiwanie środków do obróbki końcowej (Curing)



Rheoface 465 – przykład aplikacji.
Projekt budowy drogi A38 pod Lipskiem

Beton płukany:

Wbudowanie betonu Wykonanie powierzchni modelatorem



Rheoface 465 – przykład aplikacji.
Projekt budowy drogi A38 pod Lipskiem

Beton płukany:

Natryskiwanie opóźniacza Nanoszenie folii (rolka ciągła)



Rheoface 465 – przykład aplikacji.
Projekt budowy drogi A38 pod Lipskiem

Beton płukany:

Przykryta powierzchnia Obcinanie spoin poprzecznych



Rheoface 465 – przykład aplikacji.
Projekt budowy drogi A38 pod Lipskiem

Beton płukany:

Powierzchnia przed wymieceniem Natryskiwanie powierzchni wodą



Rheoface 465 – przykład aplikacji.
Projekt budowy drogi A38 pod Lipskiem

Beton płukany:

Wymiatanie na mokro Wymieciona powierzchnia



Rheoface 465 – przykład aplikacji.
Projekt budowy drogi A38 pod Lipskiem

Beton płukany:

Gotowa powierzchnia betonu płukanego



Dziękuję Państwu za uwagę.

2001 - Precast

2003- Ready-Mix
2005 - MCP

2008 - Cement Additives

2007 - Ready-Mix


