
Fişă Tehnică 

 

REOTOL-SPL 
 

Superplastifiant pentru beton, tip F 
 
 

Proprietăţi 
 
Este un aditiv lichid care acţionează ca 
superfluidizant cu spectru larg (ASTM C-494; Tip  
A, F). Oferă următoarele avantaje: 
 

Adăugat la prepararea betonului, reduce 
cantitatea de apă necesară pentru amestec şi, 
drept urmare, raportul apă/ciment, având drept 
rezultat creşterea semnificativă a rezistenţei 
iniţiale şi finale.  
Adăugat la betonul gata preparat, îl fluidizează 
fără a mai fi nevoie de apă.  
Contribuie la o mai buna hidratare a 
cimentului, având ca rezultat un grad ridicat de 
exploatare a acestuia.  
Facilitează compactarea betonului, acţionează 
împotriva segregării componentelor lui şi 
ameliorează semnificativ lucrabilitatea.  
Reduce în mod semnificativ contractiile pe 
timpul prizei, evitând în acest mod apariţia 
fisurilor.  
Ameliorează substanţial impermeabilitatea 
betonului.  
Nu acţionează ca antrenor de aer.  
Nu conţine cloruri sau alte substanţe corozive.  
Este compatibil cu toate tipurile de ciment 
Portland. 

 
Certificat, cu marcaj CE, ca superfluidizant– mare 
reducător de apă pentru beton, în conformitate cu 
standardul ΕΝ 934-2:T3.1 şi T3.2, cu certificatul 
numărul 0906-CPR-02412007. 
 

Domenii de aplicare 
 
REOTOL-SPL constituie un ajutor indispensabil în 
prepararea betonului de înaltă rezistenţă, a 
betonului aparent, a betonului pompabil, a sapelor 

pentru pardoseli cu incalzire etc. 

 
 

Caracteristici Tehnice 
 
Culoare: maro închis 
Densitate: 1,11 - 1,17 kg/lit 
pH: 8,20 ± 0,40 
Conţinut maxim de clor: fără clor 
Conţinut maxim de alkalii: ≤ 6,0% la greutate 
 

Mod de utilizare 
 
REOTOL-SPL poate fi adăugat:  

În apa de amestec, la prepararea betonului sau 
mortarului;  
În amestecul gata preparat, înainte de utilizarea 
sa. În acest caz, pentru a se realiza o 
repartizare omogenă a REOTOL-SPL în masa 
materialului, este nevoie să se amestece bine, 
timp de 4-5 minute cu malaxorul. 

 
Consum 

 
Ca superfluidizant tip F, dozaj între 0,2 şi 1,4 kg % 
din greutatea cimentului . 
 

Ambalaj 
 
REOTOL-SPL este disponibil în recipiente de 
plastic de 20 kg, în butoaie de 240 kg şi în cisterne 
de 1000 kg. 
 

Timp de viaţă - Depozitare 
 
18 luni de la data fabricaţiei, depozitat în ambalaj 
original sigilat, la temperaturi între +5OC şi 
+35OC. Protejaţi-l de expunerea directă la radiaţia 
solară şi de îngheţ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaţii 
 

O dozare prea mare poate provoca întârzierea 
timpului de priză, fără însă a influenţa negativ 
rezistenţa finală. 
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EN 934-2:2009 

 
REOTOL-SPL 

 
High-Range Water Reducing/  
Superplasticizing Admixture  

EN 934-2: T3.1/3.2 
 

Max chloride content: chloride free 
 

Max alkali content: ≤ 4.0 % by weight  
Corrosive behavior 

1)
: -  

Dangerous substances: none 
 

 
1)

:Only required when placed in the market of a 
member state which regulates these items 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - 
dezvoltare al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute 
fără garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este 
răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei 
fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs.  


