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Περιγραφή 
Το πρόσθετο F – 10 είναι ένα έτοιμο για χρήση υδατικό διάλυμα τροποποιημένων αλάτων υδροξυλιωμένου 
καρβοξυλικού οξέος. Δεν περιέχει εύφλεκτα συστατικά και το E – B είναι 1,2. Το F – 10 είναι η πιο τέλεια συνταγή 
στα πρόσθετα για μείωση νερού. Έχει δοκιμαστεία και χρησιμοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα σε εκατοντάδες 
εκατομμύρια κυβικά μέτρα σκυροδέματος. 
  
Χρήσεις 
Το F – 10 μας δίνει σκυρόδεμα με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νερό (συνήθως μείωση 10 – 15 %) μεγαλύτερη 
περιεκτικότητα και αντοχή. Χρησιμοποιείται στα εργοστάσια παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος και από τις 
κατασκευαστικές εταιρείες για τη σκυροδέτηση επιφανειών με άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα. 
 
Πλεονεκτήματα 
Η χρήση του F – 10 μας δίνει σκυρόδεμα με μεγαλύτερη πλαστικότητα, βελτιωμένη εργασιμότητα, ευκολία στην 
τοποθέτηση και το φινίρισμα από ότι ένα σκυρόδεμα χωρίς πρόσθετο. Το σκυρόδεμα με F – 10, έχει μεγάλες αντοχές 
στη θλίψη, κάμψη και εφελκυσμό σε όλες τις ηλικίες. 
 
Αυτό συνεπάγεται τα κάτωθι πλεονεκτήματα: 
Μείωση του νερού προκαλεί αύξηση της αντοχής κατά 20 – 40 % σε όλες τις ηλικίες.  

• Οικονομία στο μείγμα λόγω βελτίωσης της αντοχής.  
• Μείωση της υδατοπερατότητας του σκληρωμένου σκυροδέματος λόγω της μεγάλης πυκνότητας που αποκτά.  

Για την ίδια αναλογία τσιμέντου – νερού 

• Ο καλύτερος έλεγχος της υδάτωσης συνεπάγεται αύξηση της αντοχής κατά 10 έως 20 % σε όλες τις ηλικίες.  
• Βελτιωμένη ροή του σκυροδέματος (3 – 6εκ.). Καλύτερη απόκριση στη δόνηση και το φινίρισμα.  

Χημική Δράση 
Το F – 10 εξαφανίζει τις ηλεκτροστατικές τάσεις των σωματιδίων του τσιμέντου και ως εκ τούτου χρειαζόμαστε 
λιγότερο νερό στην ανάμειξη, έχοντας μεγαλύτερη πλαστικότητα και αύξηση αντοχών σε όλες τις ηλικίες. 
 
Το F – 10 δρά έτσι ώστε να βελτιώνει την ταχύτητα και το βαθμό υδάτωσης του τσιμέντου στο σκυρόδεμα. Ο 
σύνδεσμος της μείωσης του νερού και του ελέγχου της υδάτωσης, αριστοποιεί την ταχύτητα σχηματισμού της πάστας 
τσιμέντου – νερού, που κολλάει τα υλικά του σκυροδέματος μεταξύ τους. 
 
Η ελεγχόμενη ταχύτητα δημιουργίας της πάστας τσιμέντου – νερού, μας αποδίδει μείωση του νερού, καθώς και 
εσωτερική συνοχή του μείγματος, μειώνοντας την εφίδρωση και τον διαχωρισμό, ενώ παράλληλα βελτιώνει την 
εργασιμότητα και την ευκολία στην τοποθέτηση και στο φινίρισμα του σκυροδέματος. 
 
Δοσολογία 
Άριστα αποτελέσματα προκύπτουν χρησιμοποιώντας για αναλογία 1 – 1,5 % επί του βάρους του τσιμέντου, 
εξαρτώμενη πάντα από τις συνθήκες εργασίας. 
 
Συσκευασία 
Το F – 10 διατίθεται σε δεξαμενές των 11 τόνων ή σε βαρέλια 220 kg ή σε δοχεία 20 kg. 
  
Μηχανικές προδιαγραφές 
Το σκυρόδεμα πρέπει να σχεδιαστεί βάσει του ACI 211 / 70. Το πρόσθετο που ελαττώνει το νερό 
και πλαστικοποιεί πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές ASTM C – 494 τύπου Α. Το 
πρόσθετο πρέπει να είναι το F – 10 και πρέπει να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
ανάμειξης του κατασκευαστή. 


