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Centrament Stabi M 15 
 
 

Stabilizátor pro betonáže pod vodou 

 
 

Vlastnosti produktu 

• neobsahuje korozivní složky 

• zlepšuje soudržnost betonu 

• ulehčuje uložení betonu 

• umožňuje betonovat v tekoucích vodách 

• pro všechny normované betony 

 
 

Oblasti použití 

• prostý beton a vyztužený beton pod vodou 

• opravy betonových lodních kanálů 

• zpevňování břehových svahů pod vodou 
 
 

Pokyny pro zpracování

 
Přidáním Centramentu Stabi M15 se zlepšuje 
soudržnost cementové směsi a snižuje vymývaní 
cementového tmelu. Díky tomu je možné ukládat 
beton do vody aniž by nastalo rozmísení. 
 
Centrament Stabi M15 je možné užít jak u prostého 
tak vyztuženého betonu.  
 
U konstrukčního betonu pod vodou je nutné dodržet 
zadané hodnoty jako je obsah cementu a vodní 
součinitel. 
 
Dávkování se řídí místem určení, požadovanou 
soudržností a složením betonové směsi.  
 
Při nízkém množství cementu je nutné vyšší 
dávkování, které může způsobit malé zvýšení obsahu 

 
vzduchu. Je nutné provést průkazní zkoušky. 
 
Centrament Stabi M15 se dávkuje v míchacím centru 
na suchou směs. 
 
K dosažení optimálního účinku je vhodné prodloužit 
dobu míchání o 45 sekund. 
 
 
V případě nutnosti je možné upravovat konzistenci 
pomocí plastifikátorů a superplastifikátorů.  
 
Centrament Stabi M15 je odzkoušen na vliv 
podzemní vody. 
 
Prosím povšimněte si “Všeobecných odkazů pro 
použití přísad do betonu”. 
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Technické vlastnosti Centrament Stabi M 15 

Vlastnost Měrná jednotka Hodnota Poznámka 

Sypná hmotnost kg/dm3 cca 0,50 - 

Doporučené dávkování g 2-50 na 1 kg cementu 

Maximální obsah chloridů % hmot. < 0,10 - 

Maximální obsah alkálií % hmot. < 1,00   - 

 

Ostatní data Centrament Stabi M 15 

Druh přísady Stabilizační přísada; EN 934-2: T4 

Název Centrament Stabi M 15 

Barva béžová 

Forma prachová 

Zkušební rozhodnutí 0754-CPD-02-1065.2 

Ohlašující úřad MPA Karlsruhe 

Vlastní dozor DIN EN ISO 9001 / DIN EN 934-2/6 

Barevné označení fialové 

Forma dodávky 10 kg pytel  

 

Všeobecné informace 

Uskladnění 
dobře  uzavřené chránit  před  mrazem   a přímým slunečním zářením, 
maximální doba skladování je 6 měsíců 

Odstranění obalu 
Prosíme, abyste v zájmu našeho životního prostředí obaly zcela  vyprázdnili 
a nechali zlikvidovat v místech k tomu určených.  
Společnost je vedena u EKO-KOM;k.č. EK-F06031263. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bezpečnostní pokyny 
Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech 
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Poznámka: Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je 
třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním požadavkům. S přihlédnutím k tomuto, ručíme za správnost těchto 
údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich spolupracovníků odchylující se od našich směrnic jsou pro nás 
závazná jen  tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat obecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů. 
 
Vydání 07/2007. Tento materiál byl z technického hlediska přepracován. Dosavadní vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. 
Po novém, z technického hlediska přepracovaném vydání je toto vydání neplatné. 
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