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Charakterystyka produktu 
PUMP-ON – rozmieszany w wodzie wytwarza „śliski film” zmniejszając tarcie pomiędzy betonem 
i ścianami rurociągów umożliwiając łatwiejsze pompowanie betonu na początku pracy  
jak również po dłuższej przerwie. Zmniejszając tarcie ogranicza się zużycie sprzętu. 
 

 

Zastosowanie 
Zawartość jednej saszetki preparatu PUMP-ON należy wsypać do kosza pompy i rozmieszać w 20 
litrach wody. Preparat rozpuści się w czasie około 5 minut. Roztwór gotowy jest do użycia  
po uzyskaniu konsystencji „kisielu”. Beton należy podawać do kosza tak, aby preparat PUMP-ON 
znalazł się w rurociągu przed mieszanką betonową. Możliwe jest również wcześniejsze 
przygotowanie preparatu w pojemniku i wlanie do kosza pompy przed betonem. 
 

Właściwości 
Wygląd  biały proszek  
Gęstość  0,8 – 1 kg/dm3 
Pakowanie  woreczki 200 g 
 

Składowanie 
Składowanie w oryginalnych opakowaniach minimalnie 12 miesięcy. 
 

Zużycie  
1 saszetka preparatu PUMP-ON rozpuszczona w 20 litrach wody wystarczy na podane niżej 
długości rurociągu: 
średnica rurociągu 65 mm – 50 metrów 
średnica rurociągu 100 mm – 40 metrów 
średnica rurociągu 125 mm – 30 metrów 
 
Uwaga! 
Nasze informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny. Stachema nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualne szkody powstałe w wyniku niesprawdzonego stosowania produktu. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Unikać kontaktu z oczami. Unikać przedłużonego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą. 
Unikać wdychania par produktu. Przy pracy z domieszką należy stosować się do wymagań higieny 
pracy. Części składowe działają średnio szkodliwie na skórę i śluzówki. Przy pracy należy 
stosować środki ochrony osobistej (dla ograniczenia bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami). 
Podczas pracy zabronione jest jedzenie, palenie i picie. Przed każdą przerwą i po skończeniu 
pracy, należy dokładnie umyć ręce wodą i mydłem i posmarować kremem regeneracyjnym. 
 
Postępowanie z odpadami 
Zapobiegać rozprzestrzenianiu się i usuwać poprzez zebranie na niepalnym materiale 
absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony 
materiał umieścić w odpowiednio oznakowanych pojemnikach w celu utylizacji zgodnie  
z  obowiązującymi przepisami. 
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Pierwsza pomoc 
 
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska 
znajdują się w Karcie Charakterystyki Substancji oraz etykiecie produktu. 
 
 

Uwaga!  
Informacje zawarte w karcie technicznej dotyczą wyłącznie preparatu wymienionego w tytule  
i należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu PUMP ON. 
Ponieważ warunki magazynowania, transportu i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą 
stanowić gwarancji w sensie prawnym. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
spowodowane przez produkt podczas jego niewłaściwego użycia oraz stosowania. Producent   
nie odpowiada za jakość produktu, który jest napełniany w opakowania odbiorcy. 
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