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SYSTEM PRZYSPIESZACZY ®

Compound CONTOPP®

CHARAKTERYSTYKAZalety systemu przyspieszaczy:
• Produkt wszystko w jednym; 
• Łatwa w dozowaniu pasta nadająca zaprawie plastyczność;
• Redukcja wody zarobowej;
• Wysoka stabilność i poprawa urabialności jastrychu;
• Redukcja pęknięć i tworzenia się rys skurczowych;
• Przyspieszenie schnięcia jastrychu;
• Dojrzałość podłoża  nawet po  2 dniach;
• Bardzo dobra wczesna wytrzymałość;
• Chroni posadzkę przed wtórnym zawilgoceniem;
• Nadaje się do jastrychów ogrzewanych.
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tel. +48 531 480 114
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Opis systemu:
CONTOPP ® Beschleuniger Compound:  Inteligentny produkt „wszystko w jednym” prze-

znaczony do przyspieszenia schnięcia jastrychów związanych i niezwiązanych z podłożem jak  
i dokładnego zaplanowania ich dojrzałości w przeciągu od 2 do 16 dni. 

Produkt „wszystko w jednym” to poza tym: lepszej jakości jastrych przy oczekiwanej doj-
rzałości, ochrona przed pobieraniem wilgoci z otoczenia i zredukowana siła naprężeń przy 
jednoczesnym ulepszeniu urabialności zaprawy.

DANE
TECHNICZNE

Zakres zastosowań:
Beschleuniger CONTOPP ® jest stosowany wszędzie tam, gdzie wymagana jest kontrola 

dojrzałości  jastrychu cementowego. Patrz rys. 1
Produkt można stosować ze wszystkimi konwencjonalnymi jastrychami cementowymi do kla-

sy wytrzymałości DIN EN 13813 CT - C40 - F6.

Dane charakterystyczne:
• Kolor: zółtawy, czerwonawy, zielonkawy;
• Forma: pasta;
• Temperatura obróbki: +5°C;
• Składowanie: chronić przed słońcem i mrozem.

INSTRUKCJA 
STOSOWANIA

Wskazówki dotyczące obróbki:
Jastrychy cementowe z dodatkiem przyspieszacza  Beschleuniger CONTOPP ® Compound 

nie wymagają specjalnego sposobu wykonania, należy więc  postępować tak jak w przypadku 
konwencjonalnej mieszanki. Istotny jest również fakt, że czas obróbki nie zostaje skrócony.  Dzię-
ki bardzo dobrym właściwościom uplastyczniającym zaprawa mimo zmniejszonej ilości wody 
zarobowej utrzymuje doskonale jednorodną konsystencję.

Przyspieszacze CONTOPP ® znacząco redukują udział wody zarobowej w zaprawie, na 
co należy zwrócić szczególną uwagę przy komponowaniu mieszanki . Stosunek w/c nie powi-
nien przekraczać 0, 55 (w zależności od zastosowanego kruszywa). Należy również przestrze-
gać dostatecznego czasu mieszania tj. min. 2 minuty. 

W przypadku zastosowania przyspieszaczy Beschleuniger z serii CONTOPP ® do mieszan-
ki mogą być dodawane tylko i wyłącznie produkty z serii CONTOPP ®.
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Sposób mieszania:
Idealną zaprawę jastrychową można wykonać przestrzegając następujących punktów:

1. Zastosowanie dopuszczonych przez normę materiałów wyjściowych:
• Cement  CEM I 32,5 R zgodny z DIN EN 197; 
• Kruszywo zgodne z DIN EN 13139.

2. Przestrzeganie wytycznych dotyczących przygotowania mieszanki
• Dozowanie zgodne z zalecanym przez producenta (patrz tabela nr 1);
• Zredukowanie ilości wody zarobowej (w/c 0,40 - 0,55);
• Odpowiedni czas mieszania po dodaniu wszystkich materiałów (nie mniej niż 2 minuty).

3.  Wymogi dotyczące budowy 
• Przygotowanie do budowy i budowa wg wytycznych DIN 18560;
• W przypadku ogrzewania podłogowego należy zwrócić uwagę na wytyczne DIN 4725;
• Wietrzenie pomieszczeń powinno odbywać się bez przeciągów.

Rysunek 1. Kontrolowane przyspieszenie schnięcia jastrychu cementowego  od 2 do 16 dni

*zawiera wszystkie komponenty do uzyskania przekrojowo zhydrofobizownaej zaprawy 
cementowej o skróconym czasie dojrzewania.

Hydrofobizacja:
W standardowym jastrychu cementowym po procesie twardnienia następuje proces schnię-

cia. Zakładając że, wilgotność powietrza przy temperaturze 20°C wynosi ok. 20% (normalny 
klimat panujący na budowie) proces schnięcia przebiega następująco: 

• Ruchome cząsteczki wody uwięzione początkowo w porach kapilarnych zostają dzięki  pro-
cesowi parowania przetransportowane na powierzchnię;

• Wilgotność powierzchniowa powoli przedostaje się do powietrza w pomieszczeniu;
• Proces ten trwa cyklicznie aż do momentu odparowania całej zawartości wody z pór kapi-

larnych jastrychu cementowego.
Na większości budów klimat jest dość zróżnicowany i trudno o jednakowe warunki, dlatego 

też w wielu przypadkach powietrze na budowie często ma już dużą wilgotność, dlatego też 
wilgoć z jastrychu nie może odparować. W najbardziej niekorzystnej sytuacji krążąca wilgoć 
kondensuje się w pomieszczeni i wraca do jastrychu cementowego. 

Podobna zasada działa również w przypadku już suchego jastrychu, który jako silnie hi-
groskopijny materiał na skutek spadku temperatury na budowie  lub zwiększenia się relatywnej 
wilgotności  chłonie wilgoć z otoczenia.

Zastosowanie przyspieszaczy Compound ma na celu chronić jastrych cementowy przed 
wtórnym zawilgoceniem. Tak więc oczekiwana dojrzałość jastrychu może zostać osiągnięta 
również przy niesprzyjających warunkach klimatycznych panujących na budowie. Hydrofobi-
zacja jastrychu cementowego za pomocą produktów z serii CONTOPP ® Beschleuniger Compo-
und jest tak dostosowana do dalszej obróbki jastrychu, że nie powoduje utrudnień w przypadku 
gruntowania lub okładania powierzchni.

Sposób mieszania:
• Wysoka dokładność;
• Krótki czas;
• Idealny jako szybkie sprawdzenie budowy;
• Wymierna kontrola;
• Natychmiastowa ocena dla dalszej pracy;
• Wieloletnie doświadczenie w Europie;
• Odpowiedni dla jastrychów z dodatkiem przyspieszaczy CONTOPP ®.



Dalsza obróbka:
• Do dalszej obróbki jastrychu z dodatkiem 

Beschleuniger CONTOPP ® mogą być stoso-
wane wszystkie standardowe produkty. Przed 
zagruntowaniem powierzchni należy skontrolo-
wać chłonność podłoża. 

• Bez żadnych ograniczeń mogą być stosowane 
masy szpachlowe na bazie cementu, natomiast 
masy szpachlowe na bazie anhydrytu mogą 
być stosowane tylko w wypadku wcześniejsze-
go i odpowiedniego zagruntowania. 

• Wszystkie prace związane z gruntowaniem  
i szpachlowaniem jastrychu mogą być wyko-
nywane dopiero po osiągnięciu przez niego 
odpowiedniej dojrzałości.

INSTRUKCJA
STOSOWANIA
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Schnięcie:

• Czas schnięcia jastrychu cementowego uza-
leżniony jest od wielu różnych czynników. 
Przestrzegając wskazówek dotyczących 
obróbki można jednak w pełni wykorzystać 
potencjał przyspieszaczy z serii CONTOPP ®  
i w przeciągu nawet 2 dni uzyskać w odpo-
wiednio dojrzały jastrych.

Kontrola dojrzałości jastrychu cementowego:
Kontrola dojrzałości jastrychu cementowego powinna odbywać się w odpowiednim termi-

nie czyli po dokładnym skalkulowaniu czasu schnięcia jastrychu. Kontrola ta przeprowadzona 
jest za pomocą tzw. metody karbidowej. Sposób przeprowadzenia pomiaru wilgotności jastry-
chu cementowego jest ściśle określony w wytycznych przygotowanych w 1998 roku przez Pań-
stwowy Związek Jastrychu i Podłoża  (BEB).

Wynik pomiaru wilgotności  jastrychu odczytuje się na skali manometru  po 10 minutach od 
rozpoczęcia pomiaru i potrząsaniu butelki z karbidem. W przypadku zastosowania przyspie-
szaczy z serii CONTOPP ® producent zastrzega sobie prawo do jednoprocentowego obniżenia 
odczytanej wartości  ze względu na fakt dodatkowo związanej wody, która wykazana w po-
miarze w  żadnym stopniu nie zagraża dalszemu użytkowaniu jastrychu cementowego, patrz 
rys. 2.

Zgodnie z wytycznymi ustanowionymi przez BEB w 2002 roku nieogrzewany jastrych 
cementowy określa się jako dojrzały jeśli wilgotność szczątkowa nie przekracza 2,0 CM-%,  
w przypadku jastrychu ogrzewanego wilgotność ta nie powinna przekraczać 1,8 CM-%.

Rysunek 2. Porównanie zawartości 
wilgoci w standardowej mieszance 
i mieszance z dodatkiem przyspie-
szacz Beschleuniger CONTOPP®

Jastrychy ogrzewane:
• Produkt przyspieszający schnięcie jastrychu tj. 

Beschleuniger CONTOPP ® w pełni nadaje się 
do jastrychów ogrzewanych. Należy zwrócić 
jednak szczególną uwagę na to, aby materiały 
użyte do wykonania jastrychu były odpowied-
niej jakości, pozwoli to uniknąć niepotrzebnych 
szkód wynikających ze złego stanu jastrychu 
cementowego. 

• W tym celu należy więc przestrzegać za-
leceń producenta i postępować zgodnie  
z wytycznymi zawartymi w protokole prze-
grzewania dla jastrychów ogrzewanych  
z dodatkiem Beschleuniger CONTOPP ®.

WSKAZÓWKI
SZCZEGÓLNE

Kompatybilność przyspieszaczy z innymi produktami serii CONTOPP®:
Dzięki możliwości stosowania przyspieszaczy CONTOPP ® Compound z innymi produktami 

z serii CONTOPP ® zaprawa cementowa staje się lżejsza w obróbce, a końcowe parametry 
wytrzymałości jastrychu cementowego mogą zostać znacznie zwiększone. 

Stosowanie produktów z serii CONTOPP ® kruszywa pozwala na znaczną redukcję wody 
zarobowej, podniesienie wytrzymałości jastrychu na zginanie i ściskanie jaki i przyspieszenie 
jego schnięcia również przy użyciu cementu CEM II jak i problematycznego kruszywa, co  
w przypadku mieszanki standardowej nie byłoby możliwe.
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Rysunek 3. Przykład obrazujący przebieg procesu schnięcia i twardnienia 
przy zastosowaniu produktów Contopp w porównaniu z mieszankami stan-
dardowymi.

Rysunek 4. Proces schnięcia jastrychów cementowych przedstawiony schema-
tycznie.

Tabela 1. Wytyczne dotyczące receptury dla jastrychów z dodatkiem Beschle-
uniger CONTOPP® Compound¹.

Planowana 
dojrzałość 
jastrychu

po 2-4 dniach po 8-10 dniach po 14-16 dniach 

Produkt 
CONTOPP ® 

Przyspieszacz 20 Compound
CONTOPP ® 

Przyspieszacz 15 Compound
CONTOPP ® 

Przyspieszacz 10 Compound

Klasa 
wytrzymałości 

CT-C25-F4

50 kg CEM I 32,5 R
320 kg piasku  0/8 mm

1,5 l Beschluniger 
CONTOPP ® Compound 

w/c = 0,48 maks.

50 kg CEM I 32,5 R
320 kg piasku  0/8 mm

1,5 l Beschluniger 
CONTOPP ® Compound 

w/c = 0,52 maks.

50 kg CEM I 32,5 R
320 kg piasku  0/8 mm

1,5 l Beschluniger 
CONTOPP ® Compound 

w/c = 0,55 maks.

Klasa 
wytrzymałości 

CT-C35-F5

63 kg CEM I 32,5 R
320 kg piasku  0/8 mm

1,9 l Beschluniger 
CONTOPP ® Compound

w/c = 0,46 maks.

63 kg CEM I 32,5 R
320 kg piasku  0/8 mm

1,9 l Beschluniger 
CONTOPP ® Compound

w/c = 0,50 maks.

63 kg CEM I 32,5 R
320 kg piasku  0/8 mm

1,9 l Beschluniger 
CONTOPP ® Compound

w/c = 0,50 maks.

Kolejność mieszania 1. 1/2 piasku, 2. cement, 3. woda, 4. dodatek, 5. 1/2
 piasku



WSKAZÓWKI
OGÓLNE:

Karta
Techniczna

Stan:
06.12.2016

Legenda:

• ¹ w odniesieniu do mieszanki  przy dodaniu 200 l wody, grubości 40-50- mm w przypadku 
jastrychów nieogrzewanych i 65-70 mm w przypadku jastrychów ogrzewanych. Podane 
czasy osiągnięcia dojrzałości odnoszą się do normalnego klimatu tj. 20°C i 65% relatywnej 
wilgotności powietrza

• Kolejność mieszania: 1.  1/2 części piasku 2. cement 3. woda 4. przyspieszacz CONTOPP® 
5. 1/2 części piasku. Po dodaniu wszystkich składników  mieszankę należy mieszać co 
najmniej 2 minuty!.

Dane informacyjne:

Przetwarzane przez nas surowce i produkowane wyroby podlegają surowej kontroli za-
kładowej. Przy zastosowaniu tego produktu nie mogą być stosowane żadne domieszki innych 
producentów. Zwraca się uwagę, iż nasze wyroby i procedury należy sprawdzić pod kątem ich 
przydatności względem oczekiwanych warunków na placu budowy. 

Ponieważ nie mamy żadnej kontroli nad warunkami miejsca budowy lub wykonaniem prac 
budowlanych z niniejszej instrukcji nie może wynikać żadna odpowiedzialność prawna. Wraz  
z ukazaniem się niniejszej instrukcji wszelkie poprzednie tracą swoją ważność.

Referencje:

Hockenheimring, Red Bull, Audi, BMW, Volkswagen, Stadion Olimpijski w Berlinie, Auchan, 
Hala Targowa we Frankfurcie, Hotel Sheraton, lotniska i wiele wiele innych ....

Komentarz:

Dane w niniejszej ulotce stanowią wyłacznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte 
na naszej wiedzy i doświadczeniu i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepsza-
jąc i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany 
parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy 
do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do działu technicznego Harox 
Technologie Jastrychów.


