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MC-PowerFlow evo 503 con. 20% SPL
De nieuwste generatie MC-superplastificeerder met de hoogste 
eisen aan de reologie van transportbeton

Verwerkingsrichtlijnen 

MC-PowerFlow evo 503 is gebaseerd op een
verdere ontwikkeling van de beproefde PCE-
polymeertechnologie van MC-Bouwchemie. Het is
ontworpen met het oog op de toekomstige
uitdagingen bij de productie van transportbeton.

Naast een effectieve en economische instelling van 
de beoogde consistentie, wordt zelfs onder 
moeilijke omstandigheden een verhoogd niveau 
van consistentie bereikt.

MC-PowerFlow evo 503 maakt een aanzienlijke
optimalisatie van de reologische eigenschappen
van het beton mogelijk. De merkbaar verminderde
kleverigheid / viscositeit van het beton resulteert in
een zeer goede verpompbaarheid en uitstekende
verwerkings- en verdichtingseigenschappen. MC-
PowerFlow evo 503 ondersteunt specifiek de
energie-geoptimaliseerde productie en verwerking
van beton.

Het gebruik van alternatieve grondstoffen zoals 
voor klinkers geoptimaliseerde bindmiddelen of 

slechte kwaliteit zand en toeslagmaterialen wordt 
ondersteund.

MC-PowerFlow evo 503 wordt tijdens het
mengproces aan het beton toegevoegd. De beste
effectiviteit wordt bereikt in een dosering na het
toevoegen van water. MC-PowerFlow evo 503 kan
doorgaans in zeer korte tijd homogeen in het beton
worden gemengd en ontwikkelt zijn vloeibaar-
makende werking snel. Dit garandeert een hoge
productiecapaciteit.

De maximale dosering van MC-PowerFlow evo 503 
kan leiden tot verhoogde vertraging en plasticiteit. 
MC-PowerFlow evo 503 kan bij temperaturen van
+5 tot en met +30 graden Celcius in verse beton
gebruikt worden.

In het uitzonderlijke geval van een bouwwerf-
dosering in het voertuig moet de desbetreffende 
regelgeving gerespecteerd worden. 

Gelieve de "Allgemeinen Hinweise für die 
Anwendung von Betonzusatzmitteln“ ("Algemene 
richtlijnen voor het gebruik van toevoegmiddelen 
voor beton") te respecteren. 

Producteigenschappen 

• Zeer snelle inmenging in het beton
• Effectieve vervloeiing
• Betrouwbaar langdurige consistentie, zelfs onder moeilijke omstandigheden
• Geoptimaliseerde betonreologie

- Merkbaar verminderde viscositeit van het beton
- Goede stabiliteit en robuustheid van het beton
- Verbeterde verpompbaarheid en pompstabiliteit van het beton
- Uitstekende verdichtbaarheid

• Afgestemde verdraagzaamheid met luchtbelvormers
• Vrij van corrosieve componenten

Toepassingsgebieden 

• Transportbeton
• Hoogvloeibare betonsoorten
• Zelfverdichtend beton (SCC)
• Recyclingbeton
• klinker-geoptimaliseerde cementen
• Energie-geoptimaliseerde betonproductie en -verwerking 
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Technische eigenschappen MC-PowerFlow evo 503 con. 20% SPL

Eigenschap Eenheid Waarde Opmerkingen 

Dichtheid kg/dm³ 1,030-1,050

Vastestofgehalte gew.% 19,0 – 21,0

Aanbevolen dosering g 2 – 50 per kg cement 

Maximale dosering % 5,0 cement gehalte van het betonmengsel 

Maximaal chloridegehalte % MD < 0,10 

Maximaal alkaligehalte % MD < 0,5

pH-waarde 3,5 – 6,0

Oplosbaarheid in water Oplosbaar 

Productkenmerken MC-PowerFlow evo 503 con. 20% SPL

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 evo 503 con. 20% SPL

Kleur licht geel

Vorm Vloeibaar 

Chemische karakterisering Polycarboxylaatether 

Conformiteitscertificaat 0754-CPR 

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

Aangewezen instantie MPA, Karlsruhe 

Kleuridentificatie geel/grijs 

Houdbaarheid 12 maanden 

Opslag In goed gesloten verpakking opslaan en beschermen tegen vorst 
en sterk zonlicht. 

Wijze en moment van doseren Technische specificaties 

Geschikt voor Ongewapend beton 

Gewapend beton 

Spanbeton 

Leveringsvorm Vaten 200 kg 

Container van 1.000 kg 

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 05/21. 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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