
Murasan BWA 15
Verwerkingshulpmiddel voor
aardvochtige betonsoorten

Murasan BWA 15 is een multifunctioneel toevoeg-
middel op chemisch en fysisch werkzame basis.
Het product is afgestemd op de eisen van de
betongoederenindustrie voor de vervaardiging van
kwalitatief hoogwaardige producten.

Het chemisch-fysische werkingssysteem zorgt
voor een intensieve verspreiding van de cement-
lijm en heeft een smeereffect tussen staalvorm en
beton tijdens het productieproces, zodat een kwa-
litatief betere oppervlaktesluiting kan plaatsvinden.

Door de optimale sluiting van het cement is er een
grotere en betere verdeling van de cementlijm bij
hetzelfde cementgehalte. Er blijft minder niet-gehy-
drateerd cement over.

De daling van de inwendige wrijving zorgt voor
een betere binding van de cementlijm met de toe-
slagstoffen. Het kleven van beton aan vormdelen,
inzetstukken en persen neemt normaal gezien af;
de slijtage van de machines kan verminderd wor-
den.

Murasan BWA 15 wordt met het mengwater of met
de geschikte doseertoestellen aan de betonmen-
geling toegevoegd. Niet toevoegen aan de droge
mengeling.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Machinaal vervaardigde betonproducten, bv.
- Gekleurde betonproducten
- Betonstraatstenen
- Trottoirbanden
- Voetpadplaten
- U-vormige stenen

• Zonder chloriden
• Verbetering van de groene sterkte
• Verbeterde toestand van het oppervlak
• Verhoging van de beginsterkte
• Hoge druk- en buigtrekvastheid
• Verbeterde waterondoorlaatbaarheid
• Verbetering van de vorst- en dooizoutbestendigheid
• Hoge productiezekerheid

Verwerkingsrichtlijnen
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Eigenschap Eenheid Waarde Opmerkingen

Dichtheid kg/dm3 ca. 1,01 -

Aanbevolen dosering g 1-5 per kg cement

Technische eigenschappen Murasan BWA 15

Productkenmerken Murasan BWA 15

Kleur Blauw

Vorm Vloeibaar

Interne productiecontrole Volgens DIN EN ISO 9001

Leveringsvorm Vaten van 200 kg
Container van 1.000 kg

Opslag In goed afgesloten verpakkingen
beschermd tegen vorst

Opmerking: De in deze fiche voorgestelde gegevens zijn gemaakt op basis van onze ervaringen, naar eeren geweten, echter niet bindend. Het
productmoetop debetreffende bouwobjecten, toepassingen en de bijzonder plaatselijke vereistenwordenafgestemd.Dit vooropgesteld, staan wijborgvoor de
 juistheidvan deze gegevens in het kader vanonze verkoops- en leveringsvoorwaarden. Devan debeschrijvingafwijkendeaanbevelingenvan onze medewerkers zijn
voor ons slechtsbindendindien zij schriftelijk worden bevestigd. In elk geval moeten de algemeen geldende regels van de techniek worden nageleefd.

Uitgave 08/11. Dit drukwerk werd technisch herwerkt. Voorgaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet meer
worden gebruikt. Bij een technisch herwerkte nieuwe druk wordt deze uitgave ongeldig.
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