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Technický list 
 

                            KALKODUR                   

 

Prísada urýchľujúca tuhnutie a tvrdnutie betónu, maltových vápenno-cementových 

zmesí a zavlhlých zmesí s protimrazovým účinkom 
 

 

Popis výrobku 
KALKODUR je  kvapalná prísada urýchľujúca tuhnutie a tvrdnutie mált a betónu so súčasným protimrazovým 

účinkom. 

 

Použitie 
KALKODUR sa používa hlavne na: 

 Na urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia betónu pre skrátenie doby potrebnej k dosiahnutiu manipulačných pevností 
betónových výrobkov. 

 Pri práci za nízkych teplôt, kedy nie je istota, že betón dosiahne pred pôsobením mrazu požadovanú pevnosť. 

Použitím Kalkoduru sa vylúčia škodlivé vplyvy zmrznutia v počiatočnej fáze tvrdnutia betónu. Bez použitia 
prísady môže byť betón nenávratne poškodený vplyvom tlakov vytvorených zmrznutím zámesovej vody. 

KALKODUR urýchľuje hydratáciu cementu, znižuje bod zmrznutia kvapalnej fáze v zmesi a súčasne zlepšuje 

jej spracovateľnosť. 

 Zvlášť pri vyššej dávke môže značne skrátiť tuhnutie a tvrdnutie zmesi.  
 

 

Doporučenie 
 KALKODUR obsahuje chloridy, preto je jeho použitie neprípustné do betónov vystužených oceľou. V takom 

prípade je vhodné použiť prísadu BETODUR A1, A2, A3, A4. 

 KALKODUR je vhodný pre výrobu vibrovaných zámkových dlažieb, kde umožňuje skrátiť výrobný cyklus 
a umožňuje rýchle dosiahnutie manipulačných pevnosti (jednoduché vybratie dlažby z foriem bez poškodenia 

povrchu) aj pri nižších teplotách v zimnom období. 

 Z rovnakých dôvodov je KALKODUR vhodný aj pre výrobu vibrolisovaných betónových výrobkov. 
 KALKODUR je tiež vhodný do cementových mált ako protimrazový prostriedok pre prácu za nízkych teplôt 

v jarnom a podzimnom období (typicky - denné teploty nad nulou a nočný mráz). 

 Vyžiadajte si náš technický informačný materiál :   
       - „Prísady do betónu pre práce za nízkych teplôt“ 

- „3 typy pre vibrolisované betónové výrobky“ 

 

Používanie prísady v kombinácii s inými výrobkami 
KALKODUR možno používať v kombinácii s nasledujúcimi výrobkami: 

 spolu so superplastifikátorom  Melment L 10/40 ( Stachementom NN ) a prevzdušňovacou prísadou Poralan 
STA alebo Microporan pre výrobu už spomenutých zámkových dlažieb 

 s Poralanom STA a Microporanom - prevzdušňovacími  prísadami určenými pre výrobu mrazuvzdorných 

a vodotesných betónov a tiež betónov odolných chemickým rozmrazovacím látkam 

 so Separenom a Separenom Špeciál - odformovacími prostriedkami 
 s Novaporom - kvapalným filmotvorným prostriedkom pre ošetrovanie čerstvého betónu (Novapor zabraňuje 

rýchlemu a nadmernému vyparovaniu vody z čerstvého betónu) 
 

 

Vlastnosti 

 

https://najdipsc.zones.sk/PSČ_96001/
https://najdipsc.zones.sk/PSČ_04001/
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vzhľad   nažltlá kvapalina 

hustota   1 250 ± 30 kg m
-3 

 

Dávkovanie 
V závislosti na podmienkach použitia sa urýchľujúci účinok prejaví už pri dávke prísady od 1,5 litra na 100 kg 

pojiva ( cement + vápno ). Dávka 3 litre na 100 kg pojiva zvýši jednodenné pevnosti o 100 a viac %. Pri teplote  0 - 

5°C urýchľuje tuhnutí 3 až 5 násobne. Ako ochrana proti mrazu je účinná dávka nad 6 litrov na 100 kg pojiva 
v závislosti na zložení betónu a teplotných podmienkach. Prísada sa pridáva do zámesovej vody alebo po nej. 

 

Skladovanie 
V uzavretých originálnych obaloch je záručná doba 1 rok od dátumu výroby. Pri skladovaní a preprave chrániť 

pred silným ohriatím. V prípade zmrznutia je treba prísadu pred použitím dokonale rozmraziť v prostredí s teplotou 

od 10 do 30oC a zhomogenizovať. Výrobok je nehorľavý.  
 

Balenie a dodávanie 
 - volne ložený v cisterne 

   - v návratných a zálohovaných 1000 litrových kontejneroch  
           - v nevratných 200 litrových PE sudoch 

- v nevratných malých PE obaloch  

 

Zabezpečenie kvality  
Vnútorná kontrola kvality výrobkov je zabezpečovaná v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola 

prostredníctvom autorizovanej skúšobne. 
 

Karta bezpečnostných údajov 
Všetky detailné informácie o výrobku (vrátane bezpečnosti práce, prvej pomoci a likvidácie odpadov) nájdete v 

Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.stachema.sk,  resp. vám ju zašleme formou e-mailu. 
 

 

Upozornenie 
Uvedené údaje majú iba informačný charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie podľa STN EN 

206+A1:2017. 
Stachema nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku a neručí za 

kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
*Aktuálna verzia nahrádza predošlé vydania technických listov. 
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