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Murasan BWA 16 
Additív betontermék gyártáshoz 
 
 
A termék tulajdonságai: 

• Klorid mentes 
• Javítja a termék állékonyságát 
• Javítja a felület min�ségét  
• Növeli a korai szilárdságot 
• Növeli a nyomó- és hajlítószilárdságot 
• Javítja a vízzáróságot 
• Javítja a fagy- és olvasztósó ellenállóságot 
• Növeli a termelés biztonságát 

Alkalmazási területek: 

• Gépi bedolgozású betontermékek, pl.: 
• színezett termékek 
• térkövek 
• szegélykövek 
• járdalapok 
• falazó elemek 
• VB csövek 

Feldolgozás: 

 
A MurasanBWA 16 egy többcélú adalékszer melynek a 
kémia és fizika m�ködés az alapja.  A betontermék ipar 
követelményeihez lett igazítva a kiváló min�ség� 
betontermékek el�állításhoz. 
 
A kémiai-fizikai hatásmechanizmusok a cementpép 
intenzív diszpergálódását eredményezik és a termelési 
folyamatban egy kenési effektust okoznak az acélforma 
és a beton között, úgy hogy a felület megjelenésben 
min�ségi javulás következzen be. 
 

A betonkeverék azonos cementtartalom mellett 
nagyobb és jobb cement péptelítettséget ad. Kevesebb 
nem hidratálódott cement marad vissza. 
 
A bels� súrlódás csökkentése a cementpép az 
adalékanyaghoz való jobb tapadását eredményezi. A 
beton a zsaluzat közötti tapadás csökkenésének 
köszönhet�en a vibrálás és nyomási er� valamint a 
beépít� gép kopása csökkenthet�. 
A MurasanBWA 16 additívet a kever�vízhez vagy a 
kész keverékhez kell adagolni. 
Száraz keverékhez ne adagoljuk az adalékszert. 
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MurasanBWA 16  m�szaki adatok 
 

Jellemz�k Egység Érték Megjegyzés 

S�r�ség Kg/dm3 ca. 1,01  

Javasolt adagolás g 1-5 Minden cement kg 
 
 
MurasanBWA 16 termék jellemz�k 

Szín  kék 

halmazállapot folyékony 

Saját min�ségbiztosítás DIN EN ISO 9001 

Szállítási forma 200 kg-os hordó, 1000 kg-os konténer 

Tárolás Zárt csomagolásban, fagymentesen és szárazon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: Az ebben az ismertet�ben szerepl� adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de 
kötelezettség nélkül. Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi 
igénybevételekkel. Ezt feltételezve az adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk 
felel�sséget. A munkatársaink által adott, a termékismertet�kt�l eltér� ajánlások számunkra csak akkor kötelez�ek, 
ha írásban meger�sítik. 
Kiadás: 04/03. M�szakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti. 


