
Plastyfikatory i domieszki 
Dlaczego należy je stosować niech posłuży przykład.
Na 1 m3 zwykłego betonu  są potrzebne 
następujące składniki :
cement       14 worków    tj.   350 kg     
kruszywo    1190 L          tj. 1860 kg    
woda - w ilości jak najmniejszej. 

Im mniejsza ilość wody tym beton jest 
bardziej wytrzymały, nienasiąkliwy 
i mrozoodporny. 
Niestety, w zaproponowanym betonie musimy 
dodać 220 L wody, aby zapewnić właściwą  
hydratację cementu czyli wiązanie oraz  właściwą 
urabialność pozwalającą na zagęszczenie 
i transport.

Im większa ilość wody tym gorsze 
właściwości betonu.



Ilość zastosowanej wody do ilości cementu 
mierzy tak zwany wskaźnik W/C, w tym 
przypadku wynosi on 0,63 (220 : 350)
 

Jeżeli tak wykonany beton poddamy 
szczegółowemu badaniu pod mikroskopem 
elektronowym, to okaże się, że jest to  
beton o niskiej wytrzymałości, 
przepuszczalny dla wody i 
niemrozoodporny. Posiada szkodliwe 
kapilary tj. utworzone szczeliny w kształcie 
rurek podciągające wilgoć.



Przy pomocy rysunku możemy to 
zobrazować w następujący sposób:



Łatwo odczytać z wykresu dla betonów , że 
produkt nie jest dobrej jakości.



Jak wyraźnie widać, jedną z przyczyn jest woda, której jest za 
dużo (pamiętajmy że w 1m3 ponad 200L - beczka wody). Gdy 
woda wyparuje muszą powstawać mikrospękania. Ponadto 
z wodą związane jest jeszcze jedno niekorzystne zjawisko -  
- napięcie powierzchniowe, które powoduje, że woda niezbyt 
chętnie rozpada się na bardzo drobne kropelki, które mogłyby 
lepiej zwilżyć cement a wtedy beton byłby bardziej płynny.
 

Czym jest napięcie powierzchniowe przedstawia poniższe zdjęcie.



Lekarstwem na dolegliwość nadmiaru wody w betonie jest 
plastyfikator czyli produkt chemiczny, który, jak sama nazwa 
wskazuje, sprawia, że beton staje się bardziej plastyczny.

Plastyfikatorów na rynku jest wiele, o różnej skuteczności 
działania. 

Klasyfikacja domieszek do betonu wg normy PN-EN 934-2 



Firma Meex w swojej ofercie proponuje  plastyfikatory 
kompleksowe oparte o mechanizmy upłynniania mieszanki 
betonowej i napowietrzania. 



Firma Meex ma w swojej ofercie kilka 
plastyfikatorów, wśród których wiodącym 
jest plastyfikator Flux-1.
Jest to plastyfikator uniwersalny, który:
- zmniejsza ilość wody o ca 18%
- podnosi wytrzymałość betonu lub 
  umożliwia zmniejszenie ilości cementu
- podnosi początkową wytrzymałość 
  betonu o co najmniej 30% w stosunku 
  do betonu  kontrolnego
- napowietrza beton powyżej 2,5 %, 
  przerywając szkodliwe kapilary, co 
  zwiększa  mrozoodporność i obniża 
  nasiąkliwość
- ułatwia poziomowanie i zapobiega 
  pojawianiu się wody na powierzchni
- nie wpływa na czas wiązania
- jest idealny pod ogrzewanie podłogowe



Na uwagę zasługuje fakt, że produkt dozuje 
się w ilości 75g na worek cementu, czyli 
1L na 1m3 betonu.

Najważniejsze jego właściwości pokazują 
poniższe rysunki:


