
MC-PowerFlow 1637
Superplastificeerder
van de MC-generatie

MC-PowerFlow 1637 is een synthetische hulpstof 
gebaseerd op de MC- polycarboxylaat-ether 
technologie. De hoge beginsterkten zijn gunstig. 
MC-PowerFlow 1637 is daarom bijzonder geschikt 
voor gebruik in prefab bouwelementen en voor de 
productie van voorgespannen beton.
Het speciale werkingsmechanisme maakt het 
mogelijk om met behulp van economische 
doseerhoeveelheden beton met een extreem laag 
totaal watergehalte en hoogwaardige betonsoorten  
met uitstekende verwerkingseigenschappen te 
produceren.
Bij een ongewijzigd watergehalte kan de 
consistentie worden uitgebreid naar verschillende 
consistenteklassen. MC-PowerFlow 1637 zorgt 
voor een langere verwerkingstijd van het beton. 

De bijzondere combinatie van werkzame stoffen 
laat toe om over het hele consistentiebereik sta-
biele, ontmengingsvrije betonsoorten te vervaardi-
gen.
Daardoor kan met MC-PowerFlow 1637 hoog-

waardige zichtbeton bereikt worden. Cosmetische 
herstelwerkzaamheden achteraf worden 
geminimaliseerd.
MC-PowerFlow 1637 kan met verschillende andere 
MC-hulpstoffen gebruikt worden. Graag in 
bijzondere gevallen ons betontechnologisch advies 
vragen.
In het geval van dosering op de bouw moet de 
desbetreffende regelgeving gerespecteerd worden.
De dosering van MC-PowerFlow 1637 aan beton 
gebeurt tijdens het mengproces. Het beste effect 
wordt bij een dosering na het toegevoegde water 
verkregen. Een dosering met het toegevoegde 
water is eveneens mogelijk. De mengtijd moet zo 
gekozen worden, dat de hulpstof zijn 
plastificerende werking tijdens het mengproces 
volledig kan ontplooien.  
Graag de “Allgemeinen Hinweise für die 
Anwendung von Betonzusatzmitteln” (“Algemene 
richtlijnen voor het gebruik van toevoegmiddelen 
voor beton”) te respecteren.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Prefab-bouwelementen
• Zichtbeton
• Hoogwaardige betonsoorten
• Hoogvloeibare betonsoorten
• Betonsoorten met hoge weerstand tegen agressieve invloeden
• Zelfdichtend beton (SCC)
• Transportbeton 

• Hoogwaardige betonoppervlakken
• Verlengde verwerkingstijd van het beton
• Bovengemiddelde waterbesparing
• Geschikt voor gewapend en ongewapend beton
• Hoge beginsterkten
• Economische dosering

 

Verwerkingsrichtlijnen
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Eigenschap Eenheid Waarde Opmerkingen

Dichtheid kg/dm3 ca. 1,06 +/- 0,02

Aanbevolen dosering g 2 - 50 per kg cement

Maximaal chloridegehalte % massadeel < 0,10

Maximaal alkaligehalte % massadeel < 1,0

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 06/20. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt. 
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave.   
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Technische eigenschappen MC-PowerFlow 1637

Productkenmerken MC-PowerFlow 1637

Aard van het toevoegmiddel Superplastificeerder EN 934-2:T 3.1/3.2
(plastificeerder EN 934-2: T 2)

Benaming van het toevoegmiddel MC-PowerFlow 1637

Kleur bruin

Vorm vloeibaar

0754-CPRConformiteitscertificaat interne 
productiecontrole 

Aangewezen instantie MPA, Karlsruhe

Interne productiecontrole conform DIN EN ISO 9001 / DIN EN 934-2/6

Kleuridentificatie geel/grijs 

Leveringsvorm 200 kg vaten
1.000 kg omruil containers
los product in container / tankwagen
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