
 

*  1% для порошкової форми, 3% розчин для рідкої форми, якщо не вказано інакше 
 

Будівельна хімія 

Суперпластифікатори для бетону  /  Сильні водоредукуючі засоби 

Назва продукту 
Номер 

CAS 
Хімічний опис 

Форма при 
20

о
С 

Суха 
речовина 

(%) 
Колір 

рН  
при 

20
о
С* 

Вміст  
сульфату 

натрію 
(%, макс.)  

Інформація по використанню 

Spolostan 7L, 7LW 9084-06-4 Полінафтален сульфонат натрію 
в’язка 
рідина 

42 
темно-

коричневий 
7.5-9.5 2.5 

пластифікатор до бетону та  цементних розчинів, покращує міцність і 
реологію бетону, знижує водоцементне співвідношення 

Spolostan 7L Ca 9084-06-4 Полінафтален сульфонат натрію 
в’язка 
рідина 

40 
темно-

коричневий 
7.5-9.5 1.0 

пластифікатор до бетону та  цементних розчинів, покращує міцність і 
реологію бетону, знижує водоцементне співвідношення 

Spolostan 7G 9084-06-4 Полінафтален сульфонат натрію 
порошок без 

пилу 
96 

жовто-
коричневий 

6.0-8.0 5.0 
пластифікатор до бетону та  цементних розчинів, покращує міцність і 
реологію бетону, знижує водоцементне співвідношення 

Spolostan 7G Ca 9084-06-4 Полінафтален сульфонат натрію 
порошок без 

пилу 
96 

жовто-
коричневий 

6.0-8.0 2.0 
пластифікатор до бетону та  цементних розчинів, покращує міцність і 
реологію бетону, знижує водоцементне співвідношення 

Spolostan 7P 9084-06-4 Полінафтален сульфонат натрію порошок 96 
жовто-

коричневий 
6.0-8.0 5.0 

пластифікатор до бетону та  цементних розчинів, покращує міцність і 
реологію бетону, знижує водоцементне співвідношення 

Spolostan 7L CaS 37293-74-6 
Полінафтален сульфонат 

кальцію 
в’язка 
рідина 

40 
темно 

коричневий 
7.5-9.5 

0.3 
(як SO4

2-) 
пластифікатор до бетону та  цементних розчинів, покращує міцність і 
реологію бетону, знижує водоцементне співвідношення 

Spolostan 7G CaS 37293-74-6 
Полінафтален сульфонат 

кальцію 
порошок 96 

жовто-
коричневий 

7.5-9.5 
0.7 

(як SO4
2-) 

пластифікатор до бетону та  цементних розчинів, покращує міцність і 
реологію бетону, знижує водоцементне співвідношення 

 

Пластифікатори для бетону  /  Водоредукуючі засоби 

Назва продукту 
Номер 

CAS 
Хімічний опис 

Форма при 
20

о
С 

Суха 
речовина 

(%) 
Колір 

рН  
при 

20
о
С* 

Вміст  
хлоридів 
(%, макс.)  

Інформація по використанню 

Reostin LG 10 8061-52-7 Лігносульфонат кальцію рідина 34 коричневий 7.5-12.0 0.1 
пластифікатор до бетонних розчинів, сповільнює твердіння, покращує 
міцність бетону, знижує водоцементне співвідношення 

Reostin LG 10 P 8061-52-7 Лігносульфонат кальцію порошок 96 коричневий 7.5-12.0 0.25 
пластифікатор до бетонних розчинів, сповільнює твердіння, покращує 
міцність бетону, знижує водоцементне співвідношення 

Reostin LG 11 суміш 
Лігносульфонат кальцію та 

полінафтален сульфонат натрію 
рідина 36 коричневий 6.5-9.0 0.1 

пластифікатор до бетонних розчинів, сповільнює твердіння, покращує 
міцність бетону, знижує водоцементне співвідношення 

Reostin LG 11 P суміш 
Лігносульфонат кальцію та 

полінафтален сульфонат натрію 
порошок 96 коричневий 6.5-9.0 0.25 

пластифікатор до бетонних розчинів, сповільнює твердіння, покращує 
міцність бетону, знижує водоцементне співвідношення 

Reostin LG 120 суміш 
Лігносульфонат кальцію та 

поліконденсат меламін 
сульфонату 

рідина 34 коричневий 6.0-8.5 0.1 
пластифікатор до бетонних розчинів, сповільнює твердіння, покращує 
міцність бетону, знижує водоцементне співвідношення 

Reostin LG 120 P суміш 
Лігносульфонат кальцію та 

поліконденсат меламін 
сульфонату 

порошок 96 коричневий 6.0-8.5 0.25 
пластифікатор до бетонних розчинів, сповільнює твердіння, покращує 
міцність бетону, знижує водоцементне співвідношення 

Reostin MFP 64787-97-9 
Поліконденсат меламін 

сульфонату  
порошок 96 білий 9.0-11.0 0.1 

ефективний диспергатор для сухих сумішей (самовирівнюючі підлоги,  
сухі будівельні суміші, стяжки), знижує водоцементне відношення 

 



*  1% для порошкової форми, 3% розчин для рідкої форми, якщо не вказано інакше 

 

Сповільнювачі тужавіння 

Назва продукту 
Номер 

CAS 
Хімічний опис 

Форма при 
20

о
С 

Суха 
речовина 

(%) 
Колір 

рН  
при 

20
о
С* 

Вміст  
хлоридів 
(%, макс.)  

Інформація по використанню 

Reostin LG 10 8061-52-7 Лігносульфонат кальцію  рідина 34 коричневий 7.5-12.0 0.1 
пластифікатор до бетонних розчинів, сповільнює твердіння, покращує 
міцність бетону, знижує водоцементне відношення 

Reostin LG 10 P 8061-52-7 Лігносульфонат кальцію  порошок 96 коричневий 7.5-12.0 0.25 
пластифікатор до бетонних розчинів, сповільнює твердіння, покращує 
міцність бетону, знижує водоцементне відношення 

         

Прискорювачі тужавіння 

Назва продукту 
Номер 

CAS 
Хімічний опис 

Форма при 
20

о
С 

Суха 
речовина 

(%) 
Колір 

рН  
при 

20
о
С* 

Вміст  
хлоридів 
(%, макс.)  

Інформація по використанню 

Reostin LA 540-72-7 Тіоцианат натрію  рідина 50 жовтуватий 
5.0-8.0 

(5%) 
<0.001 прискорювач тужавіння бетонних сумішей, інгібітор корозії 

         

Засоби для стяжок та самовирівнюючих підлог  

Назва продукту 
Номер 

CAS 
Хімічний опис 

Форма при 
20

о
С 

Суха 
речовина 

(%) 
Колір 

рН  
при 

20
о
С* 

Вміст  
хлоридів 
(%, макс.)  

Інформація по використанню 

Reostin MFP 64787-97-9 
Поліконденсат меламін 

сульфонату  
порошок 96 білий 9.0-11.0 0.1 

пластифікатор та водоредукуючий засіб для самовирівнюючих підлог, 
стяжок, безусадочних розчинів, сухих будівельних сумішей 

 

Засоби для змащення 

Назва продукту 
Номер 

CAS 
Хімічний опис 

Форма при 
20

о
С 

Вміст 
нелетких 
речовин 

(%) 

Колір 

рН  
при 20

о
С 

(10% водна 
емульсія) 

Вміст  
хлоридів 
(%, макс.)  

Інформація по використанню 

Alfonal ROD 68187-80-4 Діетаноламід ріпакової олії (1:1) рідина 95 жовтуватий 9.0-10.5 (1%) 1.00 
рекомендований для виробництва збірних залізобетонних виробів та 
монолітного залізобетону 

Enasta OD 1 суміш 
Функціонально збалансована 

суміш мінеральних масел і 
емульгаторів 

масляниста 
рідина 

98 коричневий 6.5-8.0 0.95 
рекомендований для неабсорбуючих матеріалів (метал і пластик), 
особливо для виробів, що затверджуються у формі, наприклад, 
бетонні блоки YTONG 

Enasta OD 2 суміш 
Функціонально збалансована 

суміш жирних кислот і 
емульгаторів 

масляниста 
рідина 

98 коричневий 6.5-8.0 0.95 
рекомендований для неабсорбуючих матеріалів (сталь, пластик і 
фанера) та для виробів, що затверджуються у формі, легко 
біорозкладаються 

Enasta OD 3 суміш 
Функціонально збалансована 

суміш жирних кислот 
масляниста 

рідина 
99 коричневий 6.5-8.0 0.89 

особливо підходять для виробництва бетонних труб, легко 
біорозкладаються 

Enasta OD 4 суміш 
Функціонально збалансована 
суміш циклічних вуглеводів та 

емульгаторів 

масляниста 
рідина 

98 коричневий 5.0-8.0 0.90 
рекомендований для неабсорбуючих матеріалів (метал і пластик), 
особливо для виробів, що затверджуються у формі, наприклад, 
бетонні блоки YTONG 

Enasta OD 5 суміш 
Функціонально збалансована 
суміш циклічних вуглеводів 

масляниста 
рідина 

99 коричневий 5.0-8.0 0.88 
особливо для виробництва бетонної черепиці, захисний засіб для 
машин та обладнання 

Enasta OD 557 суміш 
Водна емульсія циклічних 

циклічних вуглеводів 
масляниста 

емульсія 
67 білий 4.0-6.0 0.91 рекомендований для виробництва збірних залізобетонних виробів 

 



*  1% для порошкової форми, 3% розчин для рідкої форми, якщо не вказано інакше 

 

Пластифікатори для гіпсу 

Назва продукту 
Номер 

CAS 
Хімічний опис 

Форма 
при 20

о
С 

Суха 
речовина 

(%) 
Колір 

рН  
при 

20
о
С* 

Вміст 
сульфату 

натрію 
(%, макс.)  

Інформація по використанню 

Spolostan 7L, 7LW 9084-06-4 
Полінафтален сульфонат 

натрію 
в‘язка 
рідина 

42 
темно 

коричневий 
7.5-9.5 2.5 

пластифікатор для гіпсових плит, попереджує розшарування та 
вицвітання, зменшує кількість використаної води 

Spolostan 7L Ca 9084-06-4 
Полінафтален сульфонат 

натрію 
в‘язка 
рідина 

40 
темно 

коричневий 
7.5-9.5 1.0 

пластифікатор для гіпсових плит, попереджує розшарування та 
вицвітання, зменшує кількість використаної води 

Spolostan 7L CaS 37293-74-6 
Полінафтален сульфонат 

натрію 
в‘язка 
рідина 

40 
темно 

коричневий 
7.5-9.5 0.3 (як SO4

2-) 
пластифікатор для гіпсових плит, попереджує розшарування та 
вицвітання, зменшує кількість використаної води 

Reostin MFP 64787-97-9 
Поліконденсат меламін 

сульфонату 
порошок 96 білий 9.0-11.0 0.1 (хлориди) 

пластифікатор для гіпсових плит, попереджує розшарування та 
вицвітання, зменшує кількість використаної води 

 

Повітрявтягуючі домішки для бетону  

Назва продукту 
Номер 

CAS 
Хімічний опис 

Форма при 
20

о
С 

Активна 
речовина 

(%) 
Колір 

рН  
при 

20
о
С* 

Питома вага 
при 20 °c 

(г/см
3
) 

Інформація по використанню 

Abeson Na 30 68411-30-3 
Лінійний алкілбензол 

сульфонат натрію  

від в’язкої 
рідини до 

пасти 
30 білий 6.5-8.5 1.03 

повітряновтягуюча домішка для розчинів та штукатурок, підвищує 
морозостійкість, покращує працездатність суміші 

Abeson Na 50 68411-30-3 
Лінійний алкілбензол 

сульфонат натрію  

від в’язкої 
рідини до 

пасти 
50 білий 6.5-8.5 1.00 

повітряновтягуюча домішка для розчинів та штукатурок, підвищує 
морозостійкість, покращує працездатність суміші 

Enafoam PB  Алкілсульфат натрію рідина 35 жовтий 6.0-8.0 1.02 
повітряновтягуюча домішка для розчинів та штукатурок, підвищує 
морозостійкість, покращує працездатність суміші 

Spolapon AES 242 68891-38-3 Лаурилефірсульфат натрію  рідина 26 безбарвний 6.5-7.5 1.04 
повітряновтягуюча домішка для розчинів та штукатурок, підвищує 
морозостійкість, покращує працездатність суміші 

Spolapon AES 242 alkal 68891-38-3 Лаурилефірсульфат натрію  рідина 26 безбарвний 10.0-12.0 1.03 
повітряновтягуюча домішка для розчинів та штукатурок, підвищує 
морозостійкість, покращує працездатність суміші 

Spolapon AES 253 9004-82-4 Лаурилефірсульфат натрію  рідина 26 
безбарвний до 

жовтуватого 
6.5-7.5 1.05 

повітряновтягуюча домішка для розчинів та штукатурок, підвищує 
морозостійкість, покращує працездатність суміші 

Spolapon AES 802.2 90583-25-8 Алкілефірсульфат натрію  рідина 30 безбарвний  6.5-8.0 1.06 
повітряновтягуюча домішка для розчинів та штукатурок, підвищує 
морозостійкість, покращує працездатність суміші 

Spolapon AES 802.2 АМ 68891-29-2 Алкілефірсульфат амонію  рідина 30 безбарвний  5.5-6.5 1.06 
повітряновтягуюча домішка для розчинів та штукатурок, підвищує 
морозостійкість, покращує працездатність суміші 

Spolapon AES 912.5 160901-28-0 Алкілефірсульфат натрію  рідина 30 безбарвний  7.0-9.0 1.06 
повітряновтягуюча домішка для розчинів та штукатурок, підвищує 
морозостійкість, покращує працездатність суміші 

Spolapon AES 912.5 АМ 160901-27-9 Алкілефірсульфат амонію  рідина 30 безбарвний  5.5-6.5 1.06 
повітряновтягуюча домішка для розчинів та штукатурок, підвищує 
морозостійкість, покращує працездатність суміші 

Spolapon AOS 146 68439-57-6 
Альфа-олефін сульфонат 

натрію  
рідина 38 

від жовтуватого 
до жовтого 

6.5-8.0 
(1%) 

1.06 
повітряновтягуюча домішка для розчинів та штукатурок, підвищує 
морозостійкість, покращує працездатність суміші 

Syntapon DS-Р 142-87-0 Децилсульфат натрію  рідина 35 
безбарвний до 

жовтуватого 
6.0-8.0 1.02 

повітряновтягуюча домішка для розчинів та штукатурок, підвищує 
морозостійкість, покращує працездатність суміші 

Syntapon L 85586-07-8 Лаурилсульфат натрію рідина 30 
від білого до 
жовтуватого 

7.0-10.0 
(1%) 

1.05 
повітряновтягуюча домішка для розчинів та штукатурок, підвищує 
морозостійкість, покращує працездатність суміші 



*  1% для порошкової форми, 3% розчин для рідкої форми, якщо не вказано інакше 

 

Піноутворюючі домішки для гіпсу і гіпсокартону 

Назва продукту 
Номер 

CAS 
Хімічний опис 

Форма при 
20

о
С 

Активна 
речовина 

(%) 
Колір 

рН  
при 

20
о
С* 

Питома вага 
при 20 °c 

(г/см
3
) 

Інформація по використанню 

Enafoam WB 4  Алкілефірсульфат натрію рідина 30 безбарвний 7.0-9.0 1.06 піноутворюючий агент для гіпсокартонних плит середньої щільності 

Enafoam WB 5 Суміш Суміш аніонних ПАРів рідина 32 безбарвний 6.0-8.0 1.06 піноутворюючий агент для суперлегких гіпсокартонних плит  

Enafoam WB 8 Суміш Суміш аніонних ПАРів рідина 32 безбарвний 6.0-8.0 1.02 піноутворюючий агент для суперлегких гіпсокартонних плит 

Spolapon AES 242 68891-38-3 Лаурилефірсульфат натрію  рідина 26 безбарвний 6.5-7.5 1.04 піноутворюючий агент для гіпсокартонних плит 

Spolapon AES 242 alkal 68891-38-3 Лаурилефірсульфат натрію  рідина 26 безбарвний 10.0-12.0 1.03 піноутворюючий агент для гіпсокартонних плит 

Spolapon AES 243 АМ 32612-48-9 Лаурилефірсульфат амонію  рідина 25 безбарвний 5.5-6.5 1.02 піноутворюючий агент для гіпсокартонних плит 

Spolapon AES 802.2 90583-25-8 Алкілефірсульфат натрію  рідина 30 безбарвний  6.5-8.0 1.06 піноутворюючий агент для гіпсокартонних плит 

Spolapon AES 802.2 АМ 68891-29-2 Алкілефірсульфат амонію  рідина 30 безбарвний  5.5-6.5 1.06 піноутворюючий агент для гіпсокартонних плит 

Spolapon AES 912.5 АМ 160901-27-9 Алкілефірсульфат амонію  рідина 30 безбарвний  5.5-6.5 1.06 піноутворюючий агент для гіпсокартонних плит 

Spolapon AOS 146 68439-57-6 
Альфа-олефін сульфонат 

натрію  
рідина 38 

від жовтуватого 
до жовтого 

6.5-8.0 
(1%) 

1.06 піноутворюючий агент для гіпсокартонних плит 

Syntapon DS-Р 142-87-0 Децилсульфат натрію  рідина 35 
безбарвний до 

жовтуватого 
6.0-8.0 1.02 піноутворюючий агент для гіпсокартонних плит 

Syntapon L 85586-07-8 Лаурилсульфат натрію рідина 30 
від білого до 
жовтуватого 

7.0-10.0 
(1%) 

1.05 піноутворюючий агент для гіпсокартонних плит 

 

Домішки для деаерація, піногасіння та змочування 

Назва продукту 
Номер 

CAS 
Хімічний опис 

Форма при 
20

о
С 

Вміст 
води 
(%) 

Колір 
рН  

при 
20

о
С* 

Кількість, що необхідна 
для оптимальної 

деаерації/піногасіння 
(% вага, вага цементу) 

Інформація по використанню 

Alfonal WEA суміш 
Неіонні етоксілати жирних 

спиртів  
рідина 1.0 

від безколірного 
до жовтуватого 

5.0-8.0 0.025-0.1 

підходить для цементних та бетонних сумішей, переміщує 
повітряну фазу зсередини на поверхню, також застосовується 
для виробництва фарб та покриттів, непінний змочуючий агент 
для змочування поверхонь та часток пилу 

 

Домішки для знежирення і очищення 

Назва продукту 
Номер 

CAS 
Хімічний опис 

Форма 
при 20

о
С 

Активна 
речовина 

(%) 
Колір 

рН  
при 

20
о
С* 

Іонний тип Інформація по використанню 

Duopon BCN-LF K суміш 
Суміш неіногених ПАР з 

додаванням негалогенірованих 
органічних розчинників 

рідина 99 безбарвний 6.0-8.0 неіногенний малопінний агент для знежирення та чищення твердих поверхонь 

Duopon BCN-NF K суміш 
Суміш неіногених ПАР з 

додаванням негалогенірованих 
органічних розчинників 

рідина 99 безбарвний 6.0-8.0 неіногенний непінний агент для знежирення та чищення твердих поверхонь 



*  1% для порошкової форми, 3% розчин для рідкої форми, якщо не вказано інакше 

 

Інгібітори корозії 

Назва продукту 
Номер 

CAS 
Хімічний опис 

Форма 
при 20

о
С 

Активна 
речовина 

(%) 
Колір 

рН  
при 

20
о
С* 

Питома 
вага при  

20°c (г/см
3
) 

Інформація по використанню 

Alfonal K 61791-31-9 Кокамід діетаноламін (2 : 1) рідина 92 світложовтий 
7.5-9.5 

(1%) 
1.01 

захист від корозійної дії хлоридів на арматурну сталь,  поліпшення 
міцності бетону 

Alfonal OL 93-83-4 Олеамід діетаноламін (2 : 1) рідина мін. 90 жовтий 
8.0-11.0 

(1%) 
1.00 

захист від корозійної дії хлоридів на арматурну сталь,  поліпшення 
міцності бетону 

Alfonal ROD 68187-80-4 Діетаноламід ріпакової олії (1 : 1) рідина 95 світложовтий 
9.0-10.5 

(1%) 
1.00 

захист від корозійної дії хлоридів на арматурну сталь,  поліпшення 
міцності бетону 

Reostin LA 540-72-7 Тіоцианат натрію  рідина 50 жовтуватий 
5.0-8.0 

(5%) 
1.28 

захист від корозійної дії хлоридів на арматурну сталь,  поліпшення 
міцності бетону 

 


