
POWERSCREED 956
Sterkteverhogende droogversneller
met een herbevochtigingsbescherming voor cementestriken

Powerscreed 956 staat in voor een duidelijke 
waterbesparing, zorgt door de uithardingsversnel-
lende eigenschappen voor een kortere droogtijd en 
is sneller klaar voor bedekking. Door de water-
afstotende additieven wordt het opnieuw opnemen 
van vocht (herbevochtiging) bijna volledig verhin-
derd. Door de plastificerende werking krijgt men 
een estrik met goede druk- en buigtrekvastheden 
en mechanische eigenschappen.

Droogproces estriken
Het droogproces wordt door de estrikdikte en de 
vochtigheidsgraad in de omgeving beïnvloed. Zo 
vertragen bijvoorbeeld niet uitgedroogde wanden 
en vloeren, een hoge luchtvochtigheid en dauw-
puntwissel, pleister-en gipswerken,enz. het uitdro-
gen. Ter verbetering van het uitdrogen kan u bv. 
door een grondige verluchting voor een voldoende 
grote vochtafvoer zorgen. Tocht is te vermijden. 
Het afdekken van het estrikoppervlak verlengt de 
droogtijd alleen maar.

Dosering
Voor een gepaste dosering moet de versneller met 
het eerste aanmaakwater rechtstreeks in de pomp-
menger en niet in het watervat gegoten worden. 
Voor een optimale doeltreffendheid moet men een 
mengtijd van ong. 2 minuten in acht nemen. Bij 
inachtneming van de raamvoorwaarden, een mini-
male temperatuur van + 15 °C  en een rel. lucht-
vochtigheid van max. 65%, is bij een dosering van 
3,0% Powerscreed 956 op het cementgewicht het 
oppervlak na ong. 7 dagen klaar om belegd te 
worden. Bij een dosering van 2% op het cement-
gewicht moet men uitgaan van een zwakkere 

herbevochtigingsbescherming. De geschiktheid om 
te plaatsen wordt in dit geval na 14 dagen bereikt. 
Het meten van de estrikvochtigheid gebeurt met 
een CM-meettoestel na 10 minuten bij het wikken 
van 50 g. Hierbij moet men ook rekening houden 
met de eisen gesteld aan de bovenbekleding. Bij 
verwarmingsstroken moet de aanwezige vloer-
verwarming vóór het aanbrengen van de estrik op 
ong. 20 °C  verwarmd worden.

Verwerking
De estrikmortel moet een aardvochtige 
consistentie hebben, de mogelijke waterbesparing 
moet gerealiseerd worden. Men moet rekening 
houden met de eigen vochtigheid van de toevoe-
gingen. Powerscreed 956 heeft zoals gebruikelijk 
geen negatieve invloed op de verwerkingstijd van 
de estrik. De doeltreffendheid hangt af van de 
herkomst en samenstelling van de toevoegingen, 
evenals van de aard van het cement. De optimale 
dosering wordt aan de hand van voorafgaande 
tests bepaald. Door de proeven voor geschiktheid 
kunnen de technische eigenschappen en de ver-
werkbaarheid van de estrikmortel gecontroleerd 
worden. Wanneer het estrikrecept gewijzigd wordt, 
moet via voorafgaande proeven nagegaan worden 
of bij gebruik van Powerscreed 956 de eigen-
schappen evenredig sterk aanwezig zijn.
Aanwijzingen
Voor de verwerking moet u de huidige en dwingen-
de estriknormen en voorschriften naleven. En bij 
gebruik van Powerscreed 956 moet ook het 
veiligheidsinformatieblad nageleefd worden!

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Estriken tot DIN 18560-CT-C40-F6
• Verwarmingsstroken
• Estriken die snel bedekkingsklaar en begaanbaar zijn
• Cementestriken in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid

• Verkorting van de droogtijd
• Klaar voor bedekking na 7dagen
• Waterafstotend
• Zeer goede plastificering en verwerking
• Vloeibaar

Verwerkingsrichtlijnen
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Eigenschap Eenheid Waarde Opmerkingen

Dichtheid g/cm3 1,0 -

Aanbevolen dosering % ca. 2-3 Voor het cementgewicht is
Cementestrik l ca. 1,0-1,5 per 50 kg cement geschikt

Receptvoorbeelden* 
DIN EN 13813-CT-C25-F4 kg 50 Cement (CEM I 32,5 R) (2 zakken)

kg 250 Estrikzand 0/8
l ca. 10-12 Water (volgens de eigen vochtigheid van

l ca. 1,5

DIN EN 13813-CT-C35-F5 kg 62,5
kg 250

het zand)
Powerscreed 956

Cement (CEM I 32,5 R) (2,5 zakken) 
Estrikzand 0/8

l ca. 12-13 Water (volgens de eigen vochtigheid van

l ca. 1,8

DIN EN 13813-CT-C40-F6 kg 75
kg 250
l ca. 15

l ca. 2,2

het zand)
Powerscreed 956

Cement (CEM I 32,5 R) (3 zakken) 
Estrikzand 0/8
Water (volgens de eigen vochtigheid van 
het zand)
Powerscreed 956

Opmerking: De in deze fiche voorgestelde gegevens zijn gemaakt op basis van onze ervaringen, naar eeren geweten, zijn echter niet bindend. Het 
productmoetop debetreffende bouwobjecten, toepassingen en de bijzondere plaatselijke vereistenwordenafgestemd. Dit vooropgesteld, staan wijborgvoor de 
j uistheidvan 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 01/20. 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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Technische eigenschappen Powerscreed 956

Productkenmerken Powerscreed 956

Interne controle DIN EN ISO 9001

Kleur Wit

Vorm Vloeibaar

Verwerkingstijd bij + 20 � ca. 45 minuten (afhankelijk van cement)

Verwerkingstemperatuur +5 °C - + 30°C maximaal

Opslag Vorstvrij bewaren! Min. 12 maanden houdbaar.
Voor gebruik roeren!

Leveringsvorm Blik 30 kg; 1 pallet (16 blikken van 30 kg)

Afvalverwerking Gelieve in het belang van het milieu alle inhoudsresten uit de verpakking
te verwijderen! Raadpleeg hiervoor ons “Afvalverwerkingsconcept
voor leeggemaakte transport- en verkoopsverpakkingen”.

* De aangegeven recepten gelden voor een estrikmenger van 200 I. Deze moeten als voorstellen
beschouwd worden en zijn gebaseerd op laboratoriumproeven en ervaringswaarden. Bij steenkorreldik-
ten met een ongunstige samenstelling kan de sterkte verminderen. In afzonderlijke gevallen raden we
aan voorafgaande tests volgens DIN EN 13813 uit te voeren.
De aangegeven droogtijden hebben betrekking op cementestriken van ong. 50 mm dik. Dikkere door-
sneden en ongunstige voorwaarden kunnen de droogtijden verlengen.
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