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Centrament HM 20 
Tömítő hatású adalékszer 
 
 A termék tulajdonságai: 

� klorid mentes 
� növeli a beton vízzáróságát a kapilláris pórus rendszerben képzet kémia gát segítségével 
� javítja a fagy-és olvasztósóval szembeni ellenálló képességet 
 

Alkalmazási területek: 

� transzportbeton és helyszíni beton 

� vasbeton 

� erős időjárási hatásnak kitett beton építmények 

� medencék, víztornyok, alagutak, gátak, szennyvíztisztító létesítmények 

� kültéri vakolatok 

Kivitelezési tudnivalók: 

 
A Centrament HM 20 oly módon javítja a beton és a 
habarcs vízzáró tulajdonságát, hogy elzárja a betont 
és a habarcsot behálózó kapillárisokat, és az így 
képzett kémiai védőgáttal megakadályozza, hogy 
folyó vagy nyomás alatt levő víz hatoljon be a 
cementmátrixba. 
 
A Centrament HM 20 ezáltal hozzájárul a beton és a 
habarcs ciklikus faggyal-olvadással és vegyileg 
terhelt vízzel szembeni ellenállóképességének 
javításához. 

 
A Centrament HM 20 alkalmazása különösen indokolt 
szennyvíztisztító létesítményeknél és mostoha téli 
időjárásnak kitett területeken. 
 
 
A Centrament HM 20 bármilyen normál cementtel 
együtt alkalmazható. A cementek különböző 
tulajdonságai miatt alkalmassági vizsgálatokat kell 
végezni a Centrament HM 20 megfelelő adagolásának 
meghatározása céljából. 
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Centrament HM 20 m űszaki adatok 

jellemz ő mértékegység érték megjegyzés 

sűrűség kg/l 1,03  

javasolt adagolási tartomány g 2 - 50 1 kg cementre vetítve 

maximális kloridtartalom százalék < 0,1 tömegrész 

maximális alkálitartalom százalék < 2,0 tömegrész 
 

Centrament HM 20 termékjellemz ők 

adalékszer fajtája EN 934-2: T 9 szerinti tömítő adalékszer 

adalékszer megnevezése Centrament HM 20 

szín fehér 

állag folyékony 

megfelelőségi tanúsítvány 0754-CPD-02-1065.2 

a bevizsgálást végző intézet MPA, Karlsruhe 

üzemi gyártásellenőrzés ISO 9001 / EN 934-2 

fagyérzékeny adalékszer Ha huzamosabb ideig nem használjuk az adalékszert, a tartály alján 
üledék képződhet. Ilyenkor a bedolgozás előtt újra egyenletesen össze 
kell keverni a tartály tartalmát. 

kiszerelés 200 kg-os hordó 

1.000 kg-os konténer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés:  A műszaki adatlapon közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem 
kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a konkrét építési objektummal, rendeltetési céllal és különleges helyi 
igénybevétellel. A fentiek teljesülése esetén értékesítési és szállítási feltételeink keretében szavatoljuk az adatok helyességét. A 
munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek 
ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiektől függetlenül, 
minden esetben betartandók.  
 
10/10 sz. kiadás. Műszakilag átdolgozott nyomtatvány. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatók. 
Műszakilag átdolgozott, új kiadás esetén a jelen kiadás érvényét veszíti. 
 


