
Technický list č. 057 
44u Plastifikační přísada do betonů a malt 

Vyhotoveno: 1.11.2015 
Revize: 6.4.2020 

Strana 1 ze 2 
 

Poznámka:  
Výše uvedené informace o produktu jsou výsledkem našeho testování a naší zkušenosti. Jsou však obecné povahy a každý uživatel je povinen se před aplikací 
přesvědčit o vhodnosti použití produktu vlastní zkouškou. 
 

44u s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00  Praha 4, IČ: 29141788;  DIČ: CZ29141788 
e-mail: info@44u.cz;  www.44u.cz 

 
Charakteristika: 

44u PLASTIFIKAČNI PŘISADA DO BETONŮ A MALT je superplastifikační a ztekucovací přípravek určeny jako 
přísada do všech druhů betonů cementových malt, stěrek a potěrů. 
 
Použití:  

44u PLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADA DO BETONŮ A MALT je určena pro výrobu betonů přímo na staveništi, litých 
betonů, výrobu transport betonu, prefabrikovaných betonů, injektážních hmot, architektonické a podlahové betony, 
výrobu umělého kamene a cementových malt. Je vhodná na betony určené pro podlahové vytápění.  
 
Technická data: 

Báze:    glukonáty 
Konzistence:   kapalina 
Měrná hmotnost (při 20 °C): 1,03 kg/l 
Mísitelnost:   s vodou 
Slučitelnost:    cement – všechny druhy 
Obsah chloridů (EN480-10): < 0,1 % 
Obsah alkálií (EN480-12):  < 1,00 %  
Korozívní vlastnosti:  Obsahuje složky vyhovující EN 934-1:2008 Příloha A.1 
Pevnost v tlaku (EN 12390-3):  Po 7 a 28 dnech: Zkoušená směs > 110 % srovnávací směsi  
Obsah vzduchu (EN 12350-7):  Zkoušená směs ≤ 2% objemu srovnávací směsi, pokud není 

výrobcem uvedeno jinak  
Kapilární absorpce (EN 12350-2): Ve zkoušené směsi ≥ 5% srovnávací směsi  
Dávkování:    280 ml – 500 ml / 100 kg cementu (beton)  

400 ml – 800 ml / 100 kg cementu (podlahové potěry a práce 
za horka) 

Doba zpracování při 40 °C:  280 ml BETOMIX XP/100 kg cementu 65 min.  
420 ml BETOMIX XP/100 kg cementu 110 min 

Barva:     hnědá 
 
Pracovní postup: 
 Před vlastním použitím nutno důkladně promíchat. 44u PLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADU DO BETONŮ A MALT 
dávkujeme do záměsové vody v množství 280 ml – 500 ml/100 kg cementu pro betony (400 ml – 800 ml/100 kg 
cementu pro podlahové potěry a práce za horka) a poté se přidá do vlhké maltové směsi (1 kg výrobku odpovídá 
přibližně 1 l). Nelze aplikovat do suché směsi! Při použití 44u PLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADY DO BETONŮ A MALT 
dosáhneme dle dávkování až 10 % úspory vody. Čerstvou směs na stavbě chraňte před mrazem, přímým slunečním 
zářením a sálavým teplem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příklady směsí: standardní směs plastifikovaná směs ekonomická směs 

písek  660 kg 660 kg 680 kg 

cement (CEM1)  300 kg 300 kg 270 kg 

voda  195 l 195 l 175 l 

Plastifikační přísada  0 840 ml 840 ml 

provzdušnění  0,8 % 1,4 % 0,8 % 

hustota  2375 kg/m3 2415 kg/m3 2375 kg/m3 
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Čištění:  
Použité nářadí nutno neprodleně po aplikaci umýt vodou. 

 
Skladování:  

Skladujte v originálních zavřených obalech při teplotách +5°C až +25°C a spotřebujte do 12 měsíců od data 
výroby uvedeného na obalu. Chraňte před mrazem! 
 
Upozornění:  

Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, chraňte před přímým slunečním zářením a sálavým teplem. 
Nepoužívejte spolu s jinými přísadami. 

 
Bezpečnostní pokyny: 

Při krátkodobém styku s pokožkou nedráždí tkáň, přesto doporučujeme použít ochranné brýle a rukavice. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si 
důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. Používejte ochranné rukavice, 
pracovní oděv, v případě aplikace postřikem brýle. 
 
První pomoc: 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Při kontaktu s pokožkou: ihned umýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Při 
kontaktu s očima: důkladně umýt proudem čisté vody při otevřených víčkách. Ihned vyhledat lékařskou pomoc. Při 
požití: ústa vypláchnout vodou. Podat asi 0,5 litru tekutin, vyhledat lékařské ošetření. Při práci používejte ochranné 
rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete regeneračním 
krémem. Zabraňte styku s dalšími částmi lidského těla. 
 
Likvidace obalu: 

Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do 
označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované 
firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nespotřebované zbytky nechejte na vzduchu ztvrdnout a odložte na místo 
určené obcí k odkládání odpadu. Čisté obaly odevzdejte k recyklaci. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí 
se odstraňovat společně s komunálními odpady. 
 
Balení: 

PE lahev 1 kg (karton = 12 ks; paleta = 432 ks) 
PE kanystr 5 kg (paleta = 96 ks) 
PE kanystr 10 kg (paleta = 48 ks) 


