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Murasan BWA 22 
Additív nemesebb/tökéletesebb földnedves betontermék gyártáshoz 
 
 
A termék tulajdonságai: 

• Klorid mentes 
• Víztaszítóvá teszi a betont 
• Javítja a felület min�ségét  
• Csökkenti a kivirágzási hajlamot 
• Egyszer�bb tisztítás felületi szennyez�déseknél 
• Javítja a fagy- és olvasztósó ellenállóságot 
• Színintenzitás fokozása 

Alkalmazási területek: 

• Nagy teljesít�képesség� gépi bedolgozású betontermékek 
• Színezett termékek 

Feldolgozás: 

 
A Murasan BWA 22 egy nagy teljesít�képesség� 
additív a földnedves betontermékekhez. A termék a 
betonelem gyártás követelményeihez lett hangolva. A 
hatásmód a kémiai és fizikai alapokra épít. 
 
A speciális összetétele révén a Murasan BWA 22  egy 
termékben javítja a jó bedolgozhatóságot és a beton  
víztaszító tulajdonságát. 
 
A kémia-fizikai hatásrendszer a cementpép intenzív 
diszperergálódását eredményezi és a termelési 
folyamat közben egy kenési effektust okoz a beton és 
az acélforma között, úgy hogy a felület megjelenésében 
min�ségi javulás következzen be. 

 
A kapilláris pórusok hidrofóbizálása eredményeként 
csökken a kivérzési hajlam és n� a fagy- és olvasztósó 
ellenállóság. A kosztaszító hatásának köszönhet�en 
egyszer�bb a felületi szennyez�dések tisztítása. Színes 
betonoknál jelent�sen fokozhatja a színintenzitást. 
Csökkenti a beton tapadását és a lenyomat leragadást 
a formához. 
 
A Murasan BWA 22 additívet a kever�vízhez vagy a 
kész keverékhez kell adagolni. 
Száraz keverékhez ne adagoljuk az adalékszert. 
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Murasan BWA 22  m�szaki adatok 
 

Jellemz�k Egység Érték Megjegyzés 

S�r�ség Kg/dm3 ca. 1,01  

Javasolt adagolás g 2-20 Minden cement kg 
 
 
Murasan BWA 15 termék jellemz�k 

Szín  fehér 

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. 


