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Superplastifikuojantis priedas betonui, atitinkantis standartą: EN 934-2+A1:2012, T3.1. 

 

Paskirtis:  Transportuojamo betono ir kitų cementinių mišinių konsistencijos pagerinimui ir 

cemento kiekio sumažinimui. 
 

Tinkamumas:  Transportuojamo, monolitinio betono ir gelžbetonio gamybai. 

 Didelių stiprumų betono gamybai. 

 Ilgai transportuojamo betono gamybai. 

 Kelių, tunelių ir tiltų statyboje. 

 Pilamas nuo cemento kiekio. 
 

Ypatybės:  Leidžia sumažinti vandens kiekį ir receptinį cemento kiekį. 

 Prailgina skiedinio judrumą iki 3-4 val. 

 Užlaiko cemento rišimosi pradžią, bet užtikrina greitą kietėjimą po 48 val.  

 Padidina gniuždymo stiprį po 28 parų. 

 Sumažina oro kiekį skiedinyje. 

 Plastifikuoja betoną nuo S1 iki S5 slankumo klasės.  

 Sumažina betono išsisluoksniavimosi. 

 Sudėtyje nėra chloro jonų. 
 

Sudėtis:  Natrio lignosulfonatas. 

 Naftalino rūgšties kondensacijos produktai. 

 Melamino derva. 

 Priedai. 
 

Techniniai duomenys: 

 
 

Forma Skystis 

Spalva Ruda 

Augimas stiprio gniuždant po 1 paros lyginant 

su kontroliniu bandiniu 
≥ 140 % 

Augimas stiprio gniuždant po 28 parų lyginant 

su kontroliniu bandiniu 
≥ 115 % 

Oro kiekis šviežiame betone lyginant su 

kontroliniu bandiniu 
≤ 2 % 

Vandens kiekio sumažėjimas lyginant su 

kontroliniu bandiniu 
≥ 12 % 

Tankis  1,12±0,01 g/cm³ 

pH 9-11 

Nelakiųjų medžiagų kiekis 25-27 % 

Darbo temperatūra Nuo +5°C iki +25°C 
 

 



2020 01 02 TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAI 

 
SAKRET LP-3 Superplastiklis betonui 
    

 

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia 
 Tel.: + 372 384 66 00  info@sakret.ee  www.sakret.ee  

 2 / 3 

SIA SAKRET „Ritvari”, Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija  

 Tel.: + 371 678 036 50  info@sakret.lv  www.sakret.lv  

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234  Lietuva  
 Tel.: + 370 347 535 77  info@sakret.lt  www.sakret.lt 

CE ženklinimas: LVS EN 934-2+A1:2012, T3.1 

Vandens kiekį mažinantis priedas /superplastiklis 

betonui LP-3 

Stipris gniuždant po 1 paros lyginant su kontroliniu 

bandiniu ≥140% 

Stipris gniuždant po 28 parų lyginant su kontroliniu 

bandiniu ≥115% 

Oro kiekis šviežiame betone lyginant su kontroliniu 

bandiniu ≤2% 

Vandens kiekio sumažėjimas lyginant su kontroliniu 

bandiniu ≥ 12% 
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Darbas:  Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti. 

 Pilamas į vandenį, reikalingą betonui ar skiediniui sumaišyti. 

 Pilamą priedo kiekį rekomenduojama priskaičiuoti kaip vandens dalį, reikalingą paruošti 

skiediniui. 
 

Papildomi 

nurodymai darbui: 

 Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą. 

 

Sąnaudos:  0,5-2,0 % nuo cemento masės. 

 Iki 20 ml /1 kg cementui. 
 

Įprastinis 

įpakavimas: 

 1 l plastikinis butelis / dėžėje 15 vnt. / pilnas padėklas 24 dėžės / 360 vnt. 

 5 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 72 vnt. 

 10 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 36 vnt. 

 25 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 22 vnt. 

 1000 l konteineris / pilnas padėklas 1 vnt. 
 

Sandėliavimas:  Sandėliavimo laikas originalioje pakuotėje - 12 mėn. 

 Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. 
 

Utilizavimas:  Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles. 
 

Saugos informacija:  Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės. 
 

Saugos ženklinimas:  Pavojingumo frazės:  

Nėra. 

 Atsargumo frazės: 

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 

P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti 

kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti 

visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. 
 

Papildomi 

nurodymai: 

 Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 

50±5% santykiniam oro drėgnumui. 

 Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD). 
 



2020 01 02 TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAI 

 
SAKRET LP-3 Superplastiklis betonui 
    

 

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia 
 Tel.: + 372 384 66 00  info@sakret.ee  www.sakret.ee  

 3 / 3 

SIA SAKRET „Ritvari”, Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija  

 Tel.: + 371 678 036 50  info@sakret.lv  www.sakret.lv  

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234  Lietuva  
 Tel.: + 370 347 535 77  info@sakret.lt  www.sakret.lt 

Produkto spalva Įprastinis įpakavimas 1 Įprastinis įpakavimas 2 Brūkšninis kodas 

Ruda 1 l Dėžėje 15 vnt. / 360 vnt. / pad. 4751006561670 

Ruda 5 l 72 vnt. / pad. 4751006561687 

Ruda 10 l 36 vnt. / pad. 4751006561694 

Ruda 25 l 22 vnt. / pad. 4751006561700 

Ruda 1000 l 1 vnt./ pad.  
 

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai 

produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant 

netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją. 


