
Centrament Air 207 je prevzdušňovacia prísada na 
báze kombinácie účinných látok nového typu. Je 
vhodná na použitie s tradičnými plastifikačnými
prísadami, ako aj na použitie spolu so 
superplastifikátormi na báze  polykarboxylátéteru
(PCE).

Centrament Air 207 zavedie do betónu 
vzduchové mikropóry  < 0,3 mm v jemne 
rozloženej štruktúre.
Typickými oblasťami použitia je budovanie
betónových vozoviek, mostných ríms, 
plavebných komôr, parkovísk alebo štartovacích 
dráh. (stupeň agresivity prostredia XF 2 - XF 4)

Betón vyrobený s prísadou Centrament Air 207 
obsahuje veľké množstvo mikropórov vyplnených 
vzduchom. Tieto póry sú rozložené v cementovom 
kameni a prerušujú kapilárne póry, ktoré sa v ňom 
vyskytujú, vďaka čomu zamŕzajúca voda má 
dostatok priestoru na rozpínanie. 

Centrament Air 207 sa pridáva počas miešania 
betónu, resp. spolu so zámesovou vodou. Obsah 
vzduchových pórov v betóne ovplyvňuje zloženie

betónu, teplota čerstvého betónu a teplota okolia, 
konzistencia (obsah vody), druh cementu ako 
aj obsah jemných častíc, spôsob a trvanie miešania 
a doba transportu. 

Miešanie za mokra musí trvať minimálne 45 
sekúnd, aby sa zabezpečila aktivácia dokonalej 
účinnosti prevzdušňovacej prísady. Optimálna 
doba miešania sa odporúča overiť priamo na 
miešacom zariadení.

Obsah pórov v čerstvom betóne treba pre 
transportbetón nastaviť tak, aby sa pri skúške na 
mieste zabudovania spoľahlivo dosiahol 
požadovaný obsah. (Myslite na rezervu!) 
Preukaznú skúšku vykonajte preto pri 
podmienkach, aké sa očakávajú v čase 
betónovania na stavenisku. Dodržiavajte aj 
príslušný predpis.

Pri použití viacerých prísad súčasne príslušné 
preukazné skúšky  vykonajte vopred. 

Dodržiavate, prosím, „Všeobecné pokyny pre 
používanie prísad do betónu“.

kombinácia účinných látok nového typu,
zavedenie vzduchových mikropórov,
optimálne rozloženie vzduchových pórov,
neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie,
výsledkom je homogénny čerstvý betón, zníži sa riziko segregácie a odlučovania vody z betónu.

transportbetón a čerstvý betón vyrobený na stavenisku,
prefabrikáty,
betón s vysokým stupňom odolnosti proti mrazu, resp. chemickým rozmrazovacím látkam.



Hustota kg/dm3 cca. 1,01 -

Odporúčaný rozsah dávkovania g 2 - 15 na kg cementu

Maximálny obsah chloridov % MT < 0,10

Maximálny obsah alkálií % MT < 1,5

Poznámka: Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú 
záväzné. Musia sa prispôsobiť podľa príslušných stavebných objektov, spôsobu použitia a špecifickým miestnym účinkom 
zaťaženia. Za predpokladu uvedených skutočností ručíme za správnosť týchto údajov v rámci našich Obchodných a dodacích 
podmienok. Odporúčania našich pracovníkov, ktoré sa nezhodujú s údajmi uvedenými v našich technických listoch, sú pre nás 
záväzné len po písomnom potvrdení ich správnosti. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické 
pravidlá.

Vydanie 12/10. Táto tlačovina bola technicky prepracovaná. Údaje uvádzané pred prepracovaním sú neplatné a preto sa už nesmú 
používať. V prípade nového technického prepracovania toto vydanie stráca svoju platnosť.
.

Druh prísady prevzdušňovacia prísada EN 934-2: T 5

Pomenovanie prísady Centrament Air 207

Farba hnedastá

Skupenstvo tekuté

Potvrdenie o zhode (pripravuje sa) 0754-CPD-02-1065.2
0754-CPD-02-1067.2

Akreditovaná skúšobňa MPA, Karlsruhe

Kontrola výroby vykonávaná výrobcom podľa DIN EN ISO 9001 / DIN EN 934-2/6 

Farebné označenie modrá

Dodávka 200 kg sudy
1.000 kg zásobník


