
Murasan BWA 21
Additief voor veredeling/verbetering van aardvochtige betonsoorten

PRODUCTEIGENSCHAPPEN ■ Zonder chloriden
■ Hydrofobering van het beton
■ Verbeterde toestand van het oppervlak
■ Vermindering van uitbloeiing
■ Eenvoudigere reiniging bij vervuiling van het oppervlak
■ Verbetering van de vorst- en dooizoutbestendigheid
■ Intensievere kleuring

TOEPASSINGSGEBIEDEN ■ Hoogwaardige, machinaal vervaardigde betonproducten
■ Gekleurde betonproducten

VERWERKINGSINSTRUCTIES Murasan BWA 21 is een hoogwaardig additief voor de verbetering van aardvochtige betonsoorten.
Het additief is afgestemd op de eisen van de beton-goederenindustrie. De werkwijze verloopt op een
chemische en fysische basis.
Door een speciale samenstelling verenigt Murasan BWA 21 goede verwerkingseigenschappen met
uitstekende eigenschappen van waterafstotende stoffen in één product.

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

De waterafstotende bekleding van de capillaire poriën zorgt voor een vermindering van de uit-bloeiin-
gen en een verhoging van de vorst- en dooizoutweerstand. Door de vuilafstotende wer-king is de
reiniging van vervuiling aan het oppervlak eenvoudiger. Bij gekleurde betonproducten is een duidelijk
intensievere kleuring mogelijk. Het kleven van beton aan vormdelen en aan stutten wordt verminderd.

Murasan BWA 21 wordt met het mengwater of met doseertoestellen aan de betonmengeling toege-
voegd. Niet toevoegen aan de droge mengeling.
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TECHNISCHE WAARDE & PRODUCTKARAKTERISTIEK

Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen
Dichtheid kg/dm³ ca. 1,01 ± 0,02 kg/dm³
Aanbevolen dosering g 2 - 20 per kg cement
Chloridegehalte (maximaal) % < 0,1 massa aandeel
Alkaligehalte (maximaal) % < 1,5 massa aandeel

Alle technische kenmerken zijn laboratoriumwaarden en bepaald bij 21°C ± 2°C en 50% relatieve
vochtigheid.

Omschrijving van het
toevoegmiddel

Additief voor de verfijning/beschikbaarheid van halfdroog beton

Interne controle DIN EN ISO 9001
Kleur wit
Vorm vloeibaar
Interne productiecontrole DIN EN 934-6
Aangemelde instantie MPA Karlsruhe
Conformiteitscertificaat van de
interne productiecontrole

0754-CPR

Leveringsvorm 200 kg vaten
1.000 kg containers

Opslag

Veiligheidsinstructies
Neem de gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen in acht. GISCODE: BZM10

Opmerking: De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze ervaring en beste kennis, maar is niet bindend. Zij moeten worden afgestemd op de desbetreffen-
de bouwobjecten, het beoogde gebruik en de bijzondere plaatselijke eisen. De van de standaardtoepassing afwijkende objectvoorwaarden worden vooraf gecontroleerd
door de planner en vereisen individuele goedkeuring. Het deskundige en technische advies van MC vervangt niet de planning van de bouwgeschiedenis. Voor zover dit
het geval is, zijn wij in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens. Aanbevelingen van onze medewerkers
die afwijken van de technische merkbladen zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen aanvaarde regels van
de technologie in acht worden genomen. De informatie in dit technische gegevensblad geldt voor het product dat wordt geleverd door het in de voetnoot vermelde land.
Er dient te worden opgemerkt dat specificaties in andere landen hiervan kunnen afwijken. Neem de in het buitenland geldige productinformatiebladen in acht. Het laatste
technische gegevensblad is van toepassing; de datum van uitgave in de voetregel moet in acht worden genomen. Alle eerdere edities zijn ongeldig en mogen niet meer
worden gebruikt. De laatste versie kan bij ons worden aangevraagd of van het internet worden gedownload. [2200011199]
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