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Nasze realizacje

Most drogowy w ciągu drogi 1069R w miejscowości KUSZE na rzece BOROWINA. 

Roboty w 2015r realizowała firma MOSTY TARNOBRZEG.

Beton z domieszką POLIMENT-A dostarczała firma CONCRETE Leżajsk.

Most drogowy w ciągu drogi 1069R w miejscowości KUSZE na rzece BOROWINA. 

Roboty w 2015r realizowała firma MOSTY TARNOBRZEG.

Beton z domieszką POLIMENT-A dostarczała firma CONCRETE Leżajsk.

Gwiazdobloki - do ochrony nabrzeża morskiego. Prefabrykaty produkcji firmy

ZDZICH-BUD Darłowo w latach 2014 i 2015. Beton z domieszką POLIMENT-A 301

i OZONIT-N.

Wzmocnienie skarpy przy Sanktuarium Matki Bożej w Sierpcu (Opactwo

ss Benedyktynek). Roboty realizowała w 2014 i 2015r firma BUDEXPOL Sp. z o. o

z Sierpca. Beton z domieszkami KLUTAN i ARPOMENT.

Nawierzchnia drogowa przy Stacji Paliw BP. Roboty realizowała w 2015r firma

MEGA-BET Proszowice. Beton z domieszką MIX-O i OZONIT-N.

GALERIA SŁONECZNA w Radomiu Obiekt realizowany przez firmę PORR Warszawa

Beton z domieszką ARPOMENT-O dostarczała Wytwórnia Betonu Józef Chmurzyński

Radom.

AQUA PARK w Radomiu Obiekt realizowany przez firmę EIFFAGE BUDOWNICTWO

MITEX Warszawa Beton z domieszką ARPOMENT-O dostarczała Wytwórnia Betonu

Józef Chmurzyński Radom.

Basen kryty i lodowisko w Warszawie-Anin. Obiekt realizowany przez firmę

"ZAMBET" S.A., Pułtusk. Beton z domieszkami KLUTAN i ARPOMENT

dostarczał realizator obiektu.
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Produkty z certyfikatem

Od 1989r. działalność firmy koncentruje się na produkcji znanych na polskim rynku budowlanym 

domieszek do betonów i zapraw. Wszystkie produkowane przez "war-REMEDIUM" wyroby 

odpowiadają wymaganiom prawa europejskiego, a ich nazwy handlowe objęte są ochroną 

patentową. Mając na względzie wysokie wymagania jakie musi spełniać beton lub wyrób 

betonowy, firma może na życzenie klienta dobrać i połączyć różne proporcje swoich produktów pod 

jego specyficzne potrzeby.

Uznanymi międzynarodowymi gwarantami jakości są:

- System Zarządzania Jakością zgodny z norma PN-EN ISO 9001:2009 certyfikowany przez TUV 

NORD Polska Sp. z o.o.

- Zakładowa Kontrola Produkcji nadzorowana przez notyfikowaną jednostkę badawczą (ITB) - 

Certyfikat nr 1488-CPR-0002/Z upoważniający do znakowania produktów znakiem CE (zgodność

z normami EN 934-2:2009+A1:2012 - odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012

i EN 934-3:2009+A1:2012 - odpowiednik krajowy PN-EN 934-3+A1:2012).

Nasza firma sukcesywnie zwiększa asortyment oraz wprowadza do oferty wyroby uzupełniające 

sugerowane przez naszych odbiorców. Nasze laboratorium jest dla klientów wsparciem 

technologicznym i doradztwem. Chcemy być partnerem we współpracy i mieć wpływ na poprawę 

konkurencyjności wyrobów naszych klientów na rynku budowlanym, tworząc produkty coraz 

wyższej jakości wg. standardów europejskich.

Firma
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Certyfikaty
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Klasyfikacja naszych domieszek do betonu i zapraw

1. Domieszki redukujące ilość wody/uplastyczniające - zgodne z EN 934-2:2009+A1:2012;T2

    (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T2).

    • KLUTAN A

    • KLUTAN P

    • ARPLAST

2. Domieszki znacznie redukujące ilość wody/upłynniające - zgodne z EN 934-2:2009+A1:2012;

    T3.1/T3.2 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T3.1/T3.2).

    • ARPOMENT O

    • ARPOMENT P

    • POLIMENT A 201

    • POLIMENT A 301

    • POLIMENT P 201

    • POLIMENT P 301

3. Domieszki uplastyczniająco - napowietrzające lub napowietrzające - zgodne z

    EN 934-2:2009+A1:2012;T5 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T5).

    • WIBET K

    • OZONIT N

4. Domieszka przyspieszająca twardnienie - zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012;T7 (odpowiednik

    krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T7).

    • MIX P

5. Domieszka uszczelniająca - zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012;T9 (odpowiednik krajowy

    PN-EN 934-2+A1:2012;T9).

    • ARPOMENT Uwr

6. Domieszki opóźniające wiązanie/znacznie redukujące ilość wody/upłynniające - zgodne z 

    EN 934-2:2009+A1:2012;T11.1/T11.2 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;

    T11.1/T11.2).

    • MIX O

    • ARPOMENT Uw

7. Domieszka do zapraw napowietrzająco - uplastyczniająca przy zachowaniu stałej konsystencji

    - zgodna z EN 934-3:2009+A1:2012;T2 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-3+A1:2012;T2).

    • CEMPLASTUŚ jako wapno w płynie
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Tradycyjne plastyfikatory uniwersalnego zastosowania

Domieszka kompleksowa od - 8°C do + 35°C do betonu i zapraw cementowych

DANE TECHNICZNE

Rodzaj

Postać

Temperatura stosowania

Przechowywanie

Kolor

Gęstość

Zawartość chlorków

Zawartość alkaliów

Informacje uzupełniające

plastyfikator do betonu

płynna

od - 3°C do + 35°C

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

brązowy

31165 ± 20 kg/m

< 0,1% masy

< 5% masy

• nie powoduje korozji zbrojenia;

• umożliwia uzyskanie wodoszczelności W8

1. Domieszki redukujące ilość wody/uplastyczniające – zgodne z EN 934-2:2009+A1:2012;T2

    (odpowiednik krajowy PN–EN 934–2+A1:2012;T2).

ZASTOSOWANIE:

• do robót betonowych i żelbetowych;

• do masywów betonowych;

• do posadzek betonowych w tym realizowanych mixokretem.

ZASTOSOWANIE:

• do robót betonowych i 

• do wylewek podłogowych i wylewek przy ogrzewaniu

   podłogowym w tym realizowanych mixokretem;

• do zapraw cementowych;

• do produkcji kostki brukowej i galanterii betonowej;

• do robót betonowych i murowych w okresie zimnym

   do - 8°C oraz w okresie letnim do +35°C

żelbetowych;

DOZOWANIE:

• 0,5% - 1,0% w stosunku do masy cementu (optymalnie 0,7%)

• kostka, galanteria 0,3 ÷ 0,4% (optymalnie 0,3%)

OPAKOWANIA:

1L, 2L, 5L, 30L, 200L, 1000L

Rodzaj

Postać

Temperatura stosowania

Przechowywanie

Kolor

Gęstość

Zawartość chlorków

Zawartość alkaliów

Informacje uzupełniające

plastyfikator do betonu

płynna

od - 8°C do + 35°C

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

brązowy

31136 ± 20 kg/m

< 0,1% masy

< 5% masy

• nie powoduje korozji zbrojenia;

• umożliwia uzyskanie wodoszczelności W8

DOZOWANIE:

• 0,3% - 0,8% w stosunku do masy cementu (optymalnie 0,4%)

OPAKOWANIA:

30L, 200L, 1000L

DANE TECHNICZNE

UWAGI

Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu

oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.
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Tradycyjne plastyfikatory uniwersalnego zastosowania

DANE TECHNICZNE

Rodzaj

Postać

Temperatura stosowania

Przechowywanie

Kolor

Gęstość

Zawartość chlorków

Zawartość alkaliów

Informacje uzupełniające

plastyfikator do betonu

płynna

od + 5°C do + 35°C

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

brązowy

31133 ± 20 kg/m

< 0,1% masy

< 5% masy

• nie powoduje korozji zbrojenia;

ZASTOSOWANIE:

• do robót betonowych i żelbetowych;

DOZOWANIE:

• 0,5% - 1,0% w stosunku do masy cementu (optymalnie 0,6%)

OPAKOWANIA:

30L, 200L, 1000L

Tradycyjne superplastyfikatory do betonu towarowego

DANE TECHNICZNE

Rodzaj

Postać

Temperatura stosowania

Przechowywanie

Kolor

Gęstość

Zawartość chlorków

Zawartość alkaliów

Informacje uzupełniające

superplastyfikator do betonu opóźniający wiązanie cementu

płynna

od + 5°C do + 40°C

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

brązowy

31194 ± 20 kg/m

< 0,1% masy

< 5% masy

• nie powoduje korozji zbrojenia;

• umożliwia uzyskanie wodoszczelności wyższej niż W8

ZASTOSOWANIE:

• do betonu o wysokiej wodoszczelności;

• w okresie wysokich temperatur;

• przy transporcie betonu na znaczące odległości.

DOZOWANIE:

• 0,5% - 2,5% w stosunku do masy cementu (optymalnie 1,0%)

OPAKOWANIA:

1L, 2L, 5L, 30L, 200L, 1000L

Wodouszczelniacz do betonu

2. Domieszki znacznie redukujące ilość wody/upłynniające – zgodne z EN 934-2:2009+A1:2012;T3.1/T3.2

    (odpowiednik krajowy PN–EN 934–2+A1:2012;T3.1/T3.2).

UWAGI

Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu

oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.
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Tradycyjne superplastyfikatory do betonu towarowego

DANE TECHNICZNE

Rodzaj

Postać

Temperatura stosowania

Przechowywanie

Kolor

Gęstość

Zawartość chlorków

Zawartość alkaliów

Informacje uzupełniające

superplastyfikator do betonu przyspieszający twardnienie betonu

płynna

od - 10°C do + 35°C

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

brązowy

31208 ± 20 kg/m

< 0,1% masy

< 5% masy

• nie powoduje korozji zbrojenia;

• umożliwia uzyskanie wodoszczelności W8

ZASTOSOWANIE:

• przy realizacjach betonowych i żelbetowych, gdzie potrzebne jest

   przyspieszenie twardnienia i szybki przyrost wytrzymałości

   początkowej i końcowej;

• do prefabrykacji;
0• do robót betonowych i murowych w okresie zimowym do - 10 C

DOZOWANIE:

• 0,5% - 2,0% w stosunku do masy (optymalnie 1,0%)

OPAKOWANIA:

1L, 2L, 5L, 30L, 200L, 1000L

Przyspieszacz. Domieszka kompleksowa polecana w temp. od - 10°C do + 35°C

Superplastyfikatory o wysokich parametrach do betonu towarowego

DANE TECHNICZNE

Rodzaj

Postać

Temperatura stosowania

Przechowywanie

Kolor

Gęstość

Zawartość chlorków

Zawartość alkaliów

Informacje uzupełniające

superplastyfikator do betonu

płynna

od + 5°C do + 35°C

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

ciemno brązowy

31048 20 kg/m± 

< 0,1% masy

< 2,0% masy

• nie powoduje korozji zbrojenia;

ZASTOSOWANIE:

• do wszystkich betonów w zakresie konsystencji S3 ÷ S5;

• do betonów o wysokiej konsystencji, kontraktorowych, ASCC, SCC;

• do betonów o wysokich wymaganiach w zakresie wytrzymałości i trwałości

    - C50/60 oraz powyżej, wodoszczelnych, mrozoodpornych, HPC; 

• do betonu architektonicznego;

• do betonu natryskowego;

• w prefabrykacji;

• do betonów towarowych zwykłych

DOZOWANIE:

• 0,2% - 3,0% w stosunku do masy cementu

OPAKOWANIA:

30L, 200L, 1000L

Wysokoefektywny superplastyfikator na bazie eterów polikarboksylowych

do betonu towarowego

UWAGI

Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu

oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.
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Superplastyfikatory o wysokich parametrach
do betonu towarowego

DANE TECHNICZNE

Rodzaj

Postać

Temperatura stosowania

Przechowywanie

Kolor

Gęstość

Zawartość chlorków

Zawartość alkaliów

Informacje uzupełniające

superplastyfikator do betonu

płynna

od + 5°C do + 35°C

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

ciemno brązowy

31065 20 kg/m ± 

< 0,1% masy

< 2,0% masy

• nie powoduje korozji zbrojenia;

ZASTOSOWANIE:

• do wszystkich betonów w zakresie konsystencji S3 ÷ S5;

• do betonów o wysokiej konsystencji, kontraktorowych, ASCC, SCC;

• do betonów o wysokich wymaganiach w zakresie wytrzymałości

   i trwałości - C50/60 oraz powyżej, wodoszczelnych, mrozoodpornych, HPC; 

• do betonu architektonicznego;

• do betonu natryskowego;

• w prefabrykacji;

• do betonów towarowych zwykłych.

DOZOWANIE:

• 0,2% - 3,0% w stosunku do masy cementu

OPAKOWANIA:

30L, 200L, 1000L

Wysokoefektywny superplastyfikator na bazie

eterów polikarboksylowych do betonu towarowego

Superplastyfikatory o wysokich parametrach do prefabrykacji

DANE TECHNICZNE

Rodzaj

Postać

Temperatura stosowania

Przechowywanie

Kolor

Gęstość

Zawartość chlorków

Zawartość alkaliów

Informacje uzupełniające

superplastyfikator do betonu

płynna

od - 5°C do + 35°C

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

słomkowy

31093 20 kg/m ± 

< 0,1% masy

< 1,0% masy

• nie powoduje korozji zbrojenia;

ZASTOSOWANIE:

• do wszystkich betonów w zakresie konsystencji S3 ÷ S5;

• do betonów o wymaganej wczesnej wysokiej wytrzymałości;

• do betonów sprężonych;

• do betonów o wysokiej konsystencji, ASCC, SCC;

• do betonów o wysokich wymaganiach w zakresie wytrzymałości i trwałości

   - C50/60 oraz powyżej, wodoszczelnych, mrozoodpornych, HPC;

• do betonu architektonicznego;

• do betonów towarowych zwykłych.

DOZOWANIE:

• 0,2% - 3,0% w stosunku do masy cementu

OPAKOWANIA:

30L, 200L, 1000L

Wysokoefektywny superplastyfikator na bazie eterów polikarboksylowych do prefabrykacji i betonu towarowego

w okresie chłodnym

UWAGI

Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu

oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.
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Superplastyfikatory o wysokich parametrach
do prefabrykacji

DANE TECHNICZNE

Rodzaj

Postać

Temperatura stosowania

Przechowywanie

Kolor

Gęstość

Zawartość chlorków

Zawartość alkaliów

Informacje uzupełniające

superplastyfikator do betonu

płynna

od - 5°C do + 35°C

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

słomkowy

31155 20 kg/m ± 

< 0,1% masy

< 1,0% masy

• nie powoduje korozji zbrojenia;

ZASTOSOWANIE:

• do wszystkich betonów w zakresie konsystencji S3 ÷ S5;

• do betonów o wymaganej wczesnej wysokiej wytrzymałości;

• do betonów sprężonych;

• do betonów o wysokiej konsystencji, ASCC, SCC;

• do betonów o wysokich wymaganiach w zakresie wytrzymałości i trwałości

    - C50/60 oraz powyżej, wodoszczelnych, mrozoodpornych, HPC;

• do betonu architektonicznego;

• do betonów towarowych zwykłych.

DOZOWANIE:

• 0,2% - 3,0% w stosunku do masy cementu

OPAKOWANIA:

30L, 200L, 1000L

Wysokoefektywny superplastyfikator na bazie eterów polikarboksylowych do prefabrykacji i betonu towarowego

w okresie chłodnym

Plastyfikatory do betonu wibroprasowanego

3. Domieszki uplastyczniająco – napowietrzające lub napowietrzające – zgodne z EN 934-2:2009+A1:2012;T5

    (odpowiednik krajowy PN–EN 934–2+A1:2012;T5).

DANE TECHNICZNE

Rodzaj

Postać

Temperatura stosowania

Przechowywanie

Kolor

Gęstość

Zawartość chlorków

Zawartość alkaliów

Informacje uzupełniające

domieszka napowietrzająca

płynna

od + 5°C do + 35°C

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

niebieski

31004 ± 10 kg/m

< 0,1% masy

< 5% masy

• nie powoduje korozji zbrojenia;

ZASTOSOWANIE:

• do kostki brukowej i krawężników;

• do kręgów studziennych i rur kanalizacyjnych betonowych;

• do bloczków betonowych i pozostałej galanterii betonowej.

DOZOWANIE:

• 0,1% - 0,4% w stosunku do masy cementu (optymalnie 0,25%)

OPAKOWANIA:

30L, 200L, 1000L

Domieszka uplastyczniająco – napowietrzająca do betonu wibroprasowanego

UWAGI

Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu

oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.
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Domieszki napowietrzaj¹ce

DANE TECHNICZNE

Rodzaj

Postać

Temperatura stosowania

Przechowywanie

Kolor

Gęstość

Zawartość chlorków

Zawartość alkaliów

Informacje uzupełniające

domieszka napowietrzająca

płynna

od + 5°C do + 35°C

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

bezbarwny

31004 10 kg/m ± 

< 0,1% masy

< 5% masy

• nie powoduje korozji zbrojenia;

ZASTOSOWANIE:

Znajduje zastosowanie w budownictwie przemysłowym,

oraz drogowo - mostowym, a także przy produkcji elementów betonowych

takich jak: krawężniki, płyty drogowe itp.

DOZOWANIE:

• 0,05% - 0,4% w stosunku do masy cementu (oznaczać zawartość powietrza

   w mieszance)

OPAKOWANIA:

30L, 200L, 1000L

Domieszki przyspieszaj¹ce twardnienie

DANE TECHNICZNE

Rodzaj

Postać

Temperatura stosowania

Przechowywanie

Kolor

Gęstość

Zawartość chlorków

Zawartość alkaliów

Informacje uzupełniające

domieszka do betonu przyspieszająca twardnienie

płynna

od - 8°C do + 35°C

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

brązowy

31170 ± 20 kg/m

< 0,1% masy

< 5% masy

• nie powoduje korozji zbrojenia;

• umożliwia uzyskanie wodoszczelności powyżej W8

ZASTOSOWANIE:

przy realizacjach betonowych i żelbetowych,

   gdzie potrzebne jest przyspieszenie wiązania i szybki przyrost wytrzymałości 

• do robót betonowych w okresie zimowym do - 8 C

• 

0

DOZOWANIE:

• 0,5% - 2,0% w stosunku do masy cementu (optymalnie 1,0%)

OPAKOWANIA:

30L, 200L, 1000L

4. Domieszka przyspieszająca twardnienie – zgodne z EN 934-2:2009+A1:2012;T7

    (odpowiednik krajowy PN–EN 934–2+A1:2012;T7).

Superplastyfikator do betonu przyspieszający twardnienie

UWAGI

Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu

oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.
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Domieszki uszczelniaj¹ce

DANE TECHNICZNE

Rodzaj

Postać

Temperatura stosowania

Przechowywanie

Kolor

Gęstość

Zawartość chlorków

Zawartość alkaliów

Informacje uzupełniające

domieszka uszczelniająca

płynna

od + 5°C do + 35°C

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

kawa z mlekiem

31030 ± 20 kg/m

< 0,1% masy

< 5% masy

• nie powoduje korozji zbrojenia;

ZASTOSOWANIE:

• do betonów o wymaganej wysokiej wodoodporności;

• do kostki brukowej i krawężników, galanterii betonowej

   i innych produktów betonowych;

• do kręgów studziennych i rur kanalizacyjnych betonowych;

• zalecany szczególnie do górnej warstwy kostki drogowej, oraz przy produkcji

   kostek szlachetnych w technologii ALS (Anti Liquid System)

DOZOWANIE:

• do betonu 0,5 ÷ 2% (optymalnie 1,0%);

• do warstwy konstrukcyjnej kostki brukowej i galanterii betonowej

   0,3 ÷ 0,4% w stosunku do masy cementu (optymalnie 0,3%);

• do warstwy fakturowej kostki brukowej 0,3 - 1,2%

OPAKOWANIA:

30L, 200L, 1000L

Domieszka uszczelniająca, hydrofobowo – uplastyczniająca

do betonu i galanterii betonowej o wysokiej wodoodporności

4. Domieszka uszczelniająca – zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012;T9 (odpowiednik krajowy

    PN–EN 934–2+A1:2012;T9)

Domieszki opóŸniaj¹ce wi¹zanie

DANE TECHNICZNE

Rodzaj

Postać

Temperatura stosowania

Przechowywanie

Kolor

Gęstość

Zawartość chlorków

Zawartość alkaliów

Informacje uzupełniające

domieszka do betonu opóźniająca wiązanie

płynna

od + 5°C do + 40°C

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

brązowy

31180 ± 20 kg/m

< 0,1% masy

< 5% masy

• nie powoduje korozji zbrojenia;

• umożliwia uzyskanie wodoszczelności wyższej niż W8

ZASTOSOWANIE:

• do betonu o wysokiej wodoszczelności;

• w okresie wysokich temperatur;

• przy transporcie betonu na znaczące odległości

DOZOWANIE:

• 0,5 ÷ 2,0% w stosunku do masy cementu (optymalnie 1,0%)

OPAKOWANIA:

30L, 200L, 1000L

Superplastyfikator do betonu opóźniający wiązanie – silnie upłynniający

5. Domieszki opóźniające wiązanie/znacznie redukujące ilość wody/upłynniające – zgodne z 

    EN 934-2:2009+A1:2012;T11.1/T11.2 (odpowiednik krajowy PN–EN 934–2+A1:2012;T11.1/T11.2)

UWAGI

Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu

oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.
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Domieszki opóŸniaj¹ce wi¹zanie

DANE TECHNICZNE

Rodzaj

Postać

Temperatura stosowania

Przechowywanie

Kolor

Gęstość

Zawartość chlorków

Zawartość alkaliów

Informacje uzupełniające

domieszka upłynniająca

płynna

od + 5°C do + 35°C

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

brązowy

31103 ± 20 kg/m

< 0,1% masy

< 5% masy

• nie powoduje korozji zbrojenia;

ZASTOSOWANIE:

• do posadzek betonowych, wylewek i jastrychów przy ogrzewaniu podłogowym

   w tym realizowanych mixokretem;

• do produkcji kostki brukowej i galanterii betonowej

DOZOWANIE:

• 0,6 ÷ 2,5% w stosunku do masy cementu (optymalnie 1,0%),

   do jastrychów przy ogrzewaniu podłogowym 0,6 ÷ 0,8% w stosunku

   do masy cementu (optymalnie 0,6%);

• do elementów wibroprasowanych 0,2 ÷ 0,4% w stosunku

   do masy cementu (optymalnie ok. 0,3%)

OPAKOWANIA:

30L, 200L, 1000L

Domieszka do wylewek przy ogrzewaniu podłogowym

UWAGI

Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu

oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.

Wsparcie technologiczne i doradztwo
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Domieszki do zapraw tradycyjnych

DANE TECHNICZNE

Rodzaj

Postać

Temperatura stosowania

Przechowywanie

Kolor

Gęstość

Zawartość chlorków

Zawartość alkaliów

Informacje uzupełniające

domieszka upłynniająca

płynna

od + 5°C do + 35°C

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

brązowy

31030 ± 20 kg/m

< 0,1% masy

< 1,0% masy

• nie powoduje korozji zbrojenia;

ZASTOSOWANIE:

• do murowania z cegły zwykłej i klinkierowej w okresie letnim;

• do tynków zewnętrznych i wewnętrznych;

• do obrzutek i zaprawy

DOZOWANIE:

• 0,2 ÷ 0,4% w stosunku do masy cementu (optymalnie 0,25%)

OPAKOWANIA:

1L, 2L, 5L, 30L, 200L, 1000L

7. Domieszka do zapraw napowietrzająco - uplastyczniająca przy zachowaniu stałej konsystencji - zgodna

    z EN 934-3:2009+A1:2012;T2 (odpowiednik krajowy PN–EN 934–3+A1:2012;T2)

UWAGI

Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu

oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj

Postać

Temperatura stosowania

Przechowywanie

Kolor

Gęstość

Zawartość chlorków

Zawartość alkaliów

plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich

proszkowa

od - 2°C do + 35°C

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

brązowy

31030 ± 20 kg/m

< 0,1% masy

< 3,04% masy

ZASTOSOWANIE:

• do murowania z cegły zwykłej i klinkierowej;

• do tynków zewnętrznych i wewnętrznych;

• do obrzutek i zaprawy.

SPOSÓB UŻYCIA:

• Remix DH należy stosować w ilości przeciętnie 16g (jedna saszetka)

   na 50 kg cementu.

• Remix DH należy dodawać bezpośrednio do betoniarki po wsypaniu piasku.

   Produkt należy dokładnie wymieszać z innymi składnikam.i

OPAKOWANIA:

Remix DH jest pakowany w 16g saszetki. Opakowanie zbiorcze stanowi

plastykowe wiaderko zawierające 200 szt saszetek.

Remix DH należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Okres przydatności do stosowania w nie otwieranych opakowaniach

wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Domieszka proszkowa do zapraw napowietrzająco / uplastyczniająca
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W³ókna konstrukcyjne i przeciwskurczowe

1. Belmix to mikro włókna ze specjalną powłoką umożliwiającą ich łatwe rozprowadzanie w zaprawie lub w betonie. Przeznaczone do 

niekonstrukcyjnego stosowania (nie zastępują zbrojenia stalowego). Nie mogą być używane do obrabianych na ciepło mieszanek 

betonowych (> 140C)

ZALETY:

• zapobiegają mikropęknięciom świeżego betonu

• wyraźnie podwyższają odporność na uderzenia, ciśnienie, łamanie i tarcie

• podwyższają mrozoodporność

• podwyższają szczelność na wodę i redukują nasiąkliwość betonu

• zapobiegają odpryskiwaniu betonu w przypadku pożaru

• poprawiają zespolenie z istniejącą starą warstwą betonu

• redukują skurcz formowania betonu

ZASTOSOWANIE:

• wylewki betonowe

• monolityczne podłoża betonowe

• posadzki przemysłowe

• samopoziomujące masy wyrównawcze

• gotowe elementy betonowe - produkcja i naprawa

• betony natryskowe

• ściany przeciwpożarowe

• tynki i zaprawy murarskie

UWAGI

Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu

oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.

SPOSÓB UŻYCIA:
3• w zależności od potrzeb op. 600g lub 900g na 1m  betonu

• do betonów "ognioodpornych" 200g na 100 litrów betonu

OPAKOWANIA:

pakowanie w plastikowe woreczki po 600g lub 900g

w zbiorczych workach jutowych

2. Są to włókna przeznaczone do stosowania w betonie, torkrecie i zaprawie murarskiej. Włókna polimerowe, to makrowłókna o strukturze 

pofałdowanej opartej na kompozycie matryc polimerowych o wysokiej wytrzymałości i gęstości o długości 39 mm i średnicy 

równoważonej 0,78 mm. W przeciwieństwie do tradycyjnych włókien stalowych, włókna iBETON nie ulegają korozji, nie posiadają 

własności magnetycznych i są całkowicie odporne na wszystkie agresywne czynniki chemiczne, ponieważ są chemicznie obojętne. 

Równomierny rozkład włókien iBETON pozwala skutecznie realizować trójwymiarowe zbrojenia, rozwiązując trudny problem usytuowania 

metalowych siatek.

ZALETY:

Są to strukturalne włókna polimerowe przeznaczone do poprawy wytrzymałości i własności mechanicznych betonu. Redukują,

a w niektórych przypadkach eliminują pęknięcia plastyczne spowodowane skurczem betonu, zwiększając równocześnie wytrzymałość 

betonu na zginanie, oraz zwiększając odporność na zmęczenie. Zastępują tradycyjne zbrojenie z włókien stalowych.

ZASTOSOWANIE:

• sztywne nawierzchnie betonowe

• posadzki poddane dużym obciążeniom

   lub wysokim obciążeniom dynamicznym

• parkingi i pasy startowe

• powierzchnie magazynowe

• płyty stropowe i podłogowe

SPOSÓB UŻYCIA:
3• Od 1,5 do 10 kg/m  betonu w zależności od oczekiwanych wyników

   (odporność na pękanie wzrasta wraz ze wzrostem zawartości włókien)

OPAKOWANIA:

Przeźroczyste worki PET po 6 kg każdy

WWW.WAR-REMEDIUM.PL
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Preparaty antyadhezyjne u³atwiaj¹ce rozszalowanie i wykoñczenie
powierzchni betonu

1. Reaktywny nieemulgujący olej antyadhezyjny o nazwie EKOBIOTENOL BET-K/R przeznaczony jest do smarowania form stalowych

i drewnianych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego. EKOBIOTENOL BET-K/R jest zgodny z normą PN - B - 19305.

ZALETY:

• zawiera w swoim składzie wysokorafinowaną bazę olejową

   oraz pakiet przyjaznych środowisku naturalnemu dodatków antyadhezyjnych,

   antykorozyjnych, zwilżających, antypiennych i zapobiegających tworzeniu się

   mgły olejowej na stanowisku pracy.

• nie powoduje wybarwień na powierzchni betonu 

• temperatura zapłonu w tyglu otwartym powyżej 120°C,

• temperatura krzepnięcia poniżej -10°C,

• lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C 26 - 40 mm2/s
3• gęstość w temperaturze 20°C 0,85 - 0,95 g/cm

SPOSÓB UŻYCIA:

• nanoszony natryskowo lub za pomocą pędzli

OPAKOWANIA:

5L, 30L, 200L, 1000L

OLEJOWY PREPARAT ANTYADHEZYJNY EKOBIOTENOL BET-K/R

UWAGI

Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu

oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.

OLEJOWY PREPARAT ANTYADHEZYJNY EKOBET 0

2. Olej antyadhezyjny do smarowania form.

    Ekobet-0 to olej przeznaczony do smarowania form przy produkcji elementów z betonu kruszywowego.

    Dzięki właściwościom oleju łatwo uwalniane wyroby zachowują niską porowatość i wysoką gładkość.

    Nie powoduje przebarwień. Przeznaczony jest do smarowania form stalowych i drewnianych.

ZALETY:

• dzięki właściwościom oleju łatwo uwalniane wyroby

   zachowują niską porowatość i wysoką gładkość.

• nie powoduje przebarwień. 

• temperatura płynięcia C ≤ -10

• temperatura zapłonu (t. o.) C >100

• lepkość w temp. 40°C: 9 – 24 mm2/s

• gęstość w temp. 15°C: nie normalizuje się 

• rozpuszczalność: w wodzie nie rozpuszcza się

• lotność: niska

SPOSÓB UŻYCIA:

• nanoszony natryskowo lub za pomocą pędzli

OPAKOWANIA:

5L, 30L, 200L, 1000L
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Nasze realizacje

Betonowanie płyty Elektrowni na rzece Łyna

w miejscowości Kotowo. Wykonawca elektrowni: 

MELBUD SA z Grudziądza. Beton z wytwórni 

CONCRETE Zabłoccy Sp. j. z Dobrego Miasta. 

Zastosowana domieszka MIX P (KLUTAN

z ARPOMENTEM).

Budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem 

wielostanowiskowym w trakcie budowy. Obiekt 

realizowany przez firmę ZRB Mińsk Mazowiecki. 

Beton z domieszkami KLUTAN-A i ARPOMENT-O 

dostarczała firma "Mazowieckie Mosty" Sp. z o.o., 

Mińsk Mazowiecki.

Kompleks sportowo-rekreacyjny w Mińsku 

Mazowieckim. Obiekt realizowany przez firmę 

"HOLMA" Sp. z o.o., Warszawa. Beton z 

domieszkami KLUTAN-A i  ARPOMENT-O 

dostarczała firma "Mazowieckie Mosty" Sp. z o.o., 

Mińsk Mazowiecki.

Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Grójcu - 2 

zbiorniki o poj. 2000m3. Obiekt realizowany przez 

firmę MITEX S.A. Kielce. Beton z domieszką 

ARPOMENT-O dostarczała Wytwórnia Betonów 

Radom.

Zapora wodna w Czorsztynie. Roboty realizowane 

przez firmę "HYDROTREST" S.A. z Krakowa. Beton 

wykonany z KLUTANEM-P.

Most Świętokrzyski w Warszawie. Obiekt 

r ea l i z owany  p r ze z  f i rmę  "MOSTOSTAL  

WARSZAWA". Betony z domieszką KLUTAN-A 

dostarczała firma "ZBM-WARSZAWA".

Centrum f inansowe przy ul .  Puławskiej

w Warszawie realizowane przez firmę "INGRAD". 

Beton z domieszkami KLUTAN-P i ARPOMENT-P, 

dostarczała f irma "UNICON-BETON" S.A . 

Warszawa.

Oczyszczalnia ścieków miasta Zgorzelec. Roboty 

realizowane przez firmę "HYDROBUDOWA-

Wrocław". Beton wykonany z Klutanem P.

Część obwodnicy Radzymina. Roboty realizował 

"DROMEX-WARSZAWA". Beton z domieszkami 

KLUTAN-P oraz ARPOMENT-P, dostarczała firma 

"BTB RADZYMIN".
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war-REMEDIUM Sp. z o. o.
ul. Wiejska 2E

08-400 Garwolin

KRS: 0000062710

REGON: 011736333

NIP: 952-10-02-561

Zakład Produkcyjny i adres do korespondencji

war-REMEDIUM Sp. z o. o. 
ul. Boryszewska 18

05-462 Wiązowna

tel./fax. 22 789-01-43, 22 789-06-37

fax 22 780-40-70

tel. kom. 609-490-413

Zarząd firmy:
sekretariat@war-remedium.pl

Dział Produkcji:
produkcja@war-remedium.pl

Dział Handlowy:
zamówienia@war-remedium.pl

handlowy@war-remedium.pl
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