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         STACHEPLAST® 110               
 

 

Plastifikátor 

 
 

Popis výrobku 
STACHEPLAST® 110 je plastifikátor na báze lignínsulfonanov, ktorý cielene reguluje tuhnutie betónových zmesí 

s výrazným plastifikačným účinkom. STACHEPLAST® 110  predlžuje dobu spracovateľnosti betónu, pričom 
neznižuje počiatočné pevnosti. 

 

Použitie 
STACHEPLAST® 110 sa používa pri výrobe samohutniacich betónov, prefabrikátov, predpätého betónu, liatych 

podláh, transportbetónu a v tunelovom staviteľstve. 

 

Je vhodný najmä pre výrobu transportbetónu všetkých tried až do C30/37. Stacheplast® 110 sa používa pre výrobu 

transportbetónu, pre výrobu vodostavebných betónov a špeciálnych betónov – vodotesných, mrazuvzdorných. 
Prísada neprevzdušňuje betónovú zmes, zlepšuje jej spracovateľnosť a výrazne znižuje jej sklon k segregácii 

kameniva.  

Pri dávkach prísady STACHEPLAST® 110 od 0,35 do 1,0 kg na 100 kg cementu je možné zníženie zámesovej 
vody betónových a maltových zmesí do 30 % bez zhoršenia ich spracovateľnosti. Úmerne tomu potom rastie 

pevnosť.  

zlepšuje čerpateľnosť betónových zmesí a výrazne znižuje ich sklon k rozmiešavaniu (zmes si zachováva 
súdržnosť bez segregácie kameniva a odlučovania vody).  

Umožňuje výrobu betónov pevnostných tried C 8/10 až do C30/37 zo zmesí tekutej konzistencie pri nižšej 

spotrebe cementu.  

Zlepšuje nie len pevnosť betónu, ale aj vodotesnosť a odolnosť betónu voči klimatickým a chemickým 

vplyvom.  

Zlepšuje vzhľad betónu, nemení jeho farbu a nevytvára výkvety. Je vhodný aj pre pohľadový betón.  

Nezvyšuje obsah vzduchu v čerstvom betóne a spôsobuje mierne predĺženie tuhnutia betónu.  
Pre efektívne využitie prísady je vhodné túto dávkovať v určitom časovom oneskorení po zámesovej vode. Táto 

doba závisí na niekoľkých faktoroch (konzultujte s našimi odborníkmi). 

 

Odporúčania 
 V závislosti na špecifických podmienkach pri výrobe betónu ako napr. jeho teplota, teplota zrenia, požiadavky na 
počiatočné pevnosti, doba transportu, druh cementu a podobne, je možné použiť po konzultácií s výrobcom 

alternatívne výrobky, resp. kombinácie s inými výrobkami:  

V letnom období iný plastifikátor, ako napríklad jednotlivé varianty Stacheplastu®   

V letnom období, resp. pri vyšších vonkajších teplotách, prípadne u vyšších značiek betónu superplastifikátor 

Stachement® 2000, 2020, 2060, 710, 730, N, ML  

Pri nižších vonkajších teplotách, resp. pri krátkej dobe spracovania napr. pri výrobe prefabrikátov 

superplastifikátor Stachement NN, Melment, Stachement® 33, 66, 99, 2050  

Pri extrémne nízkych vonkajších teplotách Stachement® F11  
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Používanie prísady v kombinácii s inými výrobkami 

           STACHEPLAST® 110 možno používať v kombinácii s následujúcimi výrobkami:  

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, Novaporom Extra - kvapalným filmotvorným prostriedkom pre ošetrovanie čerstvého   

                   betónu (Novapor zabraňuje rýchlemu a nadmernému vyparovaniu vody z čerstvého betónu)  

so spomaľovačmi Retardal  
 

 

Vlastnosti 
    vzhľad    tmavohnedá kvapalina         

    hustota    1 160 ± 30 kg m
-3

 

 

Dávkovanie 
Doporučená dávka je od 0,5 do 1,3 kg na 100 kg cementu. Optimálne dávkovanie konzultujte s našimi odborníkmi. 
POZOR !  -  Pri použití Stacheplastu 110 sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 30 %. 

Vhodnosť kombinácie s inými prísadami sa musí preukázať preukaznou skúškou. 

 

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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