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BETOSAN s.r.o. - sanační a speciální materiály pro stavebnictví 

ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001 

 

BETOSAN  s.r.o. Na Dolinách 28, 147 00 Praha 4, tel/fax: +420 241 431 212, mobil: +420 602 189 459, +420 602 121 617, 
praha@betosan.cz, www.betosan.cz 

 

AdiFlow SBD 111 
Zušlechťující přísada na bázi styrenakrylátové disperze 

1. Charakteristika výrobku 
AdiFlow SBD 111 je přísada na bázi styrenakrylátové disperze se zušlechťujícím  
účinkem na cementové malty kompozice. Vyhovuje požadavkům normy EN 934-2: +A1, TP ŘSD  kap. 
31 i TP SSBK III. 

 zlepšuje zpracovatelnost a chování čerstvých směsi 
 zvyšuje lepivost, vodotěsnost a odolnost cementem pojených kompozic vůči klimatickým a 

chemickým vlivům 
 je kompatibilní s většinou provzdušňujících přísad 
 nemění barvu betonu 
 je nehořlavá a zdravotně nezávadná, neobsahuje chloridy  

2. Použití 
AdiFlow SBD 111 se používá při přípravě betonů a cementových kompozic při opravách železobeto-
nových a betonových prvků a konstrukcí. Zvyšuje adhezi jak čerstvých kompozic, tak po vyzrání. Pro-
půjčuje kompozicím mimo jiné i snížení modulu pružnosti, zvyšuje atmosférickou i chemickou odolnost 
apod. Po testování může být tato přísada také použita pro výrobu prefabrikátů, monolitických betono-
vých konstrukcí, lehkých  betonů a průmyslových podlah. 

3. Fyzikální a mechanické parametry 
Požadavky/výsledky podle  EN 934-2 + A1 

vlastnost požadavky specifikace 

Obsah alkálií  

(ekvivalentní obsah Na2O) 
max. 1,0% hmotnostních EN 934-2 9+A1 

Korozivní vlastnosti 
obsahuje pouze složky uvedené 

v EN 934-1, příloha A 
EN 934-2 9+A1 

Redukce vody 
ve zkušební směsi ≥ 2% ve srovnání s kontrolní 

směsí 
EN 934-2 9+A1 

Pevnost v tlaku po 28 dnech: zkušební směs ≥ 90% kontrolní směsi EN 934-2 9+A1 

Obsah vzduchu v čerstvém 

betonu 

ve zkušební směsi max. o 4 objemová % více než 

v kontrolní směsi 
EN 934-2 9+A1 

Nebezpečné látky 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1907/2006 (REACH), viz bezpečnostní list 
REACH 

Fyzikální a mechanické vlastnosti 
Barva mléčně bílá 

Hustota  při 20 ºC 1 020±20 (kg/m3) 

pH 3÷5 

Max. obsah chloridů (% hm.) < 0,1 

Max. obsah alkálií (% ekv. Na2O) < 0,2 

Korozivní vlastnosti splňuje požadavky normy ČSN EN 934-1 + A 

4. Zkušební atesty  
Počáteční zkoušky typu podle EN 934-2 +A1, protokol č. 11301-CPR-0954 vydal TSÚS Bratislava.  
Dozor nad systémem jakosti, EMS a OHSAS provádí certifikační orgán č. 3029.  

5. Pokyny pro zpracování 
Dávkování přísady AdiFlow SBD 111 je třeba určit v rámci průkazních zkoušek. Standardní dávka je 
od 0,2 do 0,4% z hmotnosti cementu. Pro kompozici MONOMIX WSC TH je vhodné přidávat  1 až 2 
litry přísady na 1 pytel (25 kg) v závislosti na zamýšleném použití. 
Přísadu je vhodné dávkovat do záměsové vody. Při použití AdiFlow SBD 111 se při konstantní kon-
zistenci může snížit dávka vody. 
Obecně platí, že přísadu AdiFlow SBD 111 lze bez problémů kombinovat s ostatními přísadami firmy 
BETOSAN® , např. FROSTOP L (LQ), ETRISAN, ARMOGUARD P atd. 
V každém případě konkrétní kombinaci přísady a jejího dávkování je třeba prověřit kontrolními 
zkouškami. 

6. Balení a skladování  

mailto:praha@betosan.cz
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Přísada AdiFlow SBD 111 je balena do nevratných 50 litrových PE věder (hoboků). Po dohodě 
s odběratelem může být přísada balena i do menších obalů. V neporušených původních obalech činí 
doba skladovatelnosti 12 měsíců při teplotách +5 až +30 °C.  
Zmrznutí přísady způsobuje trvalé znehodnocení přísady. 

7. Ochrana zdraví při práci 
Práce s přísadou AdiFlow SBD 111 vyžaduje přiměřená hygienická opatření. Je třeba používat 
osobní ochranné pomůcky zabraňující přímému styku s pokožkou a očima. Při práci nejíst, nepít, ne-
kouřit. Při potřísnění pokožky je nutno postižené místo důkladně umýt vlažnou vodou a mýdlem a 
místa ošetřit vhodným reparačním krémem. Při potřísnění očí je nutné oči vymýt velkým množstvím 
tekoucí vody a poté vyhledat lékaře. 
Vydaný bezpečnostní list odpovídá požadavkům EC-Regulation 1907/2006, článek 31.   
V zemích, ve kterých je platné nařízení REACH (čl. 33.1): Nařízení Evropské unii o chemických lát-
kách a jejich bezpečném používání (REACH: EC 1907/2006), musí být profesionálním uživatelům a 
distributorům následující informace poskytnuta automaticky a bez vyžádání:  
Tento výrobek je předmětem nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, které by 
mohly být uvolněny z výrobku za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití. Z tohoto 
důvodu nejsou žádné požadavky na registraci látek ve výrobcích, spadající pod článek 7.1. 
Na základě našich současných znalostí, tento výrobek neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimořádné 
obavy), z kandidátní listiny zveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentracích nad 
0,1% (w/w). 

9. Odstraňování odpadu 
Při zneškodňování kontaminovaného obalu a odstraňování zbytků přípravku je nutné postupovat pod-
le zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. 

10. Důležité upozornění 
Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich 
znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při 
standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při 
zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, ne-
musí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zá-
rukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy BETOSAN s.r.o. jsou nezávazná. 
Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a 
úspěch zaručujícímu posouzení firmou BETOSAN s.r.o. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou 
vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. 
Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím 
podmínkám". Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu 
výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na 
www.betosan.cz. 

11. CE značení 
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EN 934-2 + A1 

AdiFlow SBD 111 

Zušlechťující přísada  

na bázi styrenakrylátové disperze 

Vodou rozpustné chloridy < 0,1%hm 

Obsah alkálií (ekvivalentní obsah Na2O) < 0,2%hm 
Korozivní vlastnosti viz Tab.2 
Nebezpečné látky vyhovuje 
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