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• SPOSÓB DZIAŁANIA 
ARPOMENT – Uwr jest produktem na bazie żywic 

naftalenowych i silanów oraz związków 

powierzchniowo – czynnych. Jest to domieszka o silnym 

działaniu hydrofobowym. 

Naftaleny i silany wpływają na wysoki stopień 

uszczelnienia i hydrofobizację masy betonowej, a 

dodatek związków powierzchniowo - czynnych obniża 

napięcie powierzchniowe wody powodując powstanie 

podczas mieszania stabilnych mikroporów powietrza 

regularnie rozmieszczonych w całej objętości mieszanki 

betonowej. 

ARPOMENT – Uwr poprawia wszystkie parametry 

technologiczne wpływające na trwałość elementów 

wibroprasowanych. Zalecany szczególnie do górnej 

warstwy kostki drogowej, oraz przy produkcji kostek 

szlachetnych  w technologii ALS (Anti Liquid 

System).  

 

• ZALETY 
− hydrofobizuje mieszankę betonową, dając wysoki 

stopień uszczelnienia, zmniejsza nasiąkliwość 

wyrobów, zapewnia efekt perlenia wody na 

powierzchni; 

− polepsza odporność na mróz i sole; 

− zapobiega tworzeniu się wykwitów; 

− zachowuje własności „oddechowe” wyrobów; 

− ułatwia samooczyszczenie się powierzchni wyrobu. 

 

• 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, donic, płyt drogowych, itp. 

 

• DOZOWANIE 
− do betonu 0,4 ÷ 2,0%; 
− do warstwy konstrukcyjnej kostki brukowej i 

galanterii betonowej 0,3 ÷ 0,4% w stosunku do 

masy cementu (optymalnie 0,4%); 
− do warstwy fakturowej kostki brukowej 0,3÷1,2% 

(optymalnie 0,6%). 
 

 
• DANE TECHNICZNE 

 
• OPAKOWANIA 
30 l, 200 l, 1000 l 

 

• MAGAZYNOWANIE 
Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Przy 

normalnym składowaniu (+5°C) okres przydatności 

wynosi 12 miesięcy.  

 

• ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA 
Przy właściwym stosowaniu nie są znane żadne 

niekorzystne oddziaływania. Podczas pracy z 

produktem należy przestrzegać ogólnych przepisów 

BHP. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą 

przemyć wodą. 

 
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.  

 

Rodzaj Domieszka 

uszczelniająca 

Postać płynna 

Temperatura 

stosowania 

od + 5°C do + 35°C 

Przechowywanie w temp. dodatniej, 

chronić przed 

nasłonecznieniem 

Główny bazowy 

składnik 

żywica naftalenowa, 

silany oraz związki 

powierzchniowo- czynne 

Kolor kawa z mlekiem 

Gęstość 1040 ± 20kg/m³ 

Zawartość chlorków < 0,1% masy 

Zawartość alkaliów < 5% masy 

Informacje 

uzupełniające 
− nie powoduje korozji 

zbrojenia 


