
Centrament HM 20
Verdichtingsmiddel

Centrament HM 20 verbetert de bestendigheid van
beton en mortel tegen capillair water, omdat dit
het capillair transport in beton en mortel afsluit en
een chemische barrière vormt, die voorkomt, dat
stromend water of water onder druk in de cement-
matrix binnendringt.

Centrament HM 20 verbetert zo de bestendigheid
van beton en mortel tegen herhaaldelijke vorst-
dooi-cycli en tegen chemisch verontreinigd water.

Centrament HM 20 is bijzonder goed geschikt voor
toepassing bij de bouw van zuiveringsinstallaties
en in gebieden met strenge winters.

Centrament HM 20 kan met alle standaard typen
cement gebruikt worden. Vanwege de verschillen-
de eigenschappen van deze typen cement dienen
er vooraf testen te worden gedaan, om de dosse-
ring van Centrament HM 20 overeenkomstig aan
te passen.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Prefab- en in het werk gestort beton
• Staalbeton
• Verpompbaar beton
• Beton voor zwembaden, watertorens, tunnels, dammen, bunkers etc.
• Blootgestelde buitenspachtel

• Chloride-vrij
• Hydrofobering van het beton
• Hogere vorst-dooi-bestendigheid

Verwerkingsrichtlijnen
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Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen

Dichtheid kg/l 1,03

Aanbevolen dosering g 2 - 50 per kg cement

Maximaal chloridegehalte % ≤ 0,1 gewichtsaandeel

Maximaal alkali-gehalte % ≤ 2,0 gewichtsaandeel
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Technische eigenschappen Centrament HM 20

Productkenmerken Centrament HM 20

Aard van het toevoegmiddel Afdichtingsmiddel conform EN 934-2: T 9

Benaming van het toevoegmiddel Centrament HM 20

Kleur wit

Vorm vloeibaar

Conformiteitscertificaat 0754-CPD-02-1065.2

Aangewezen instantie MPA, Karlsruhe

Interne productiecontrole conform ISO 9001, EN 934-2

Vorstgevoelig toevoegmiddel Bij langdurige opslag, kan zich op de bodem van de verpakking
bezinksel afzetten. In dit geval, inhoud voor de verwerking weer
gelijkmatig vermengen.

Levering 200 kg vat
1.000 kg container
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Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijblijvend.
Deze informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd. Dit vooropge-
steld, staan wij in voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze
medewerkers die afwijken van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De
algemeen erkende technische regels dienen in ieder geval te worden nageleefd. 

Uitgave 11/16. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 


