
Rheocure SFR-2

Technické údaje 

Barva a vzhled bezbarvá, transparentní tekutina

hustota (při 20 °C): 0,98 ± 0,02 g/cm3 

Hodnota pH (při 20 °C) 7,0 ±1,0

Obsah chloridů max.  0,1 % hm. 

Viskozita < 30 mPas

Bezpečnostní pokyny
• Rheocure SFR-2 je nebezpečnou látkou ve smyslu zákona 

č. 356/2003 Sb, v platném znění.
• Označení přípravku: Xn, zdraví škodlivý 
• Při odborném používání nejsou známy žádné škodlivé 

účinky.
• Při práci používejte ochranný oděv a ochranné rukavice. 

• Přípravkem znečištěné oblečení ihned odložte. 
• Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem.
• Je třeba zabránit úniku látky do kanalizace, povrchových 

a spodních vod.
• Pokyny pro první pomoc, bezpečnostní pokyny, pokyny 

pro odstraňování látky a obalů a další podrobné informace 
jsou uvedeny v bezpečnostním listu, který zasíláme na 
vyžádání.

Balení
• Kanystr 20 kg  
• Sud 200 kg  
• Kontejner 1000 kg

Technická podpora
Příslušný spolupracovník firmy BASF Stavební hmoty Česká 
republika s.r.o. je Vám s dalšími informacemi a technickou 
podporou rád k dispozici.

Použití
• Rheocure SFR-2 je kapalná přísada redukující smrštění 

určená pro výrobu cementových malt, potěrů, betonů.
• Rheocure SFR-2 významně redukuje smrštění, a tím 

snižuje sklon ke vzniku trhlin a deformací ve vytrvzených 
stavebních prvcích. Zároveň Rheocure SFR-2 zpomaluje 
rychlé vysoušení malty, popř. betonu a působí tak jako 
vnitřní ošetřující prostředek.

• Proto je použití Rheocure SFR-2 vhodné zejména pro 
následující aplikace: 

  - směsi s velmi vysokým obsahem pojiva
  - betonáž v extrémních povětrnostních podmínkách (slun 

 ce a vítr)
  - vysokopevnostní betony
  - cementové potěry a samonivelační průmyslové podlahy

Působení
• Rheocure SFR-2 redukuje tlak páry vody obsažené 

v pórech. Proto vysychání betonu probíhá pomaleji 
a stejnoměrně. Tím je dosaženo, že smrštění betonu, popř. 
malty je redukováno (cca 50–60 %), vznik trhlin je snížen 
a malta/popř. beton mají delší trvanlivost.

• Rheocure SFR-2 má slabý plastifikační účinek a může 
nepatrně snížit pevnost v tlaku.

Dávkování
• Doporučené dávkování je 7,5 kg na m3 betonu/malty.

Zpracování
• Do betonové směsi se doporučuje přidat přísadu společně 

s poslední třetinou záměsové vody. 
• Je nutné dodržet dostatečnou dobu pro zamíchání přísady 

do směsi k získání potřebných vlastností. 

Skladování
• Chraňte před mrazem a znečištěním.
• Při obvyklém skladování (uzavřená nádoba, 20 °C) je 

výrobek použitelný minimálně po dobu 1 roku.
• Při skladování je třeba dodržovat předpisy pro zařízení, 

které nakládají s látkami, které mohou ohrozit kvalitu 
vodních zdrojů.

Kapalná přísada redukující smrštění pro malty, potěry a betony.



Rheocure SFR-2

Severní Čechy
602 564 211

Severovýchodní Čechy
721 732 856

Západní Čechy
724 102 492

Jižní Čechy
724 102 492

Střední Čechy (Praha)
602 564 211

Východní Čechy
721 732 856

Střední Morava
602 429 702

Jižní Morava
602 429 702

Severní Morava
602 429 702

Vydáno: březen 2007  Novým vydáním pozbývá staré platnost.

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke 
zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený 
účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předsmluvních/smluvních ved-
lejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.
Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz.

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info@basf-sh.cz
www.basf-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky@basf-sh.cz


