Centrament Retard 370
Nagy teljesítményű kötéskésleltető adalékszer
A termék tulajdonságai:
•

Késlelteti a kötést

•

Meghosszabbítja a bedolgozási időt

•

Korróziót előidéző összetevőktől mentes

Alkalmazási területek:
•

Transzportbeton

•

Építéshelyi beton

•

Vízzáró beton

•

Munkahézagók elkerülhetők

•

Lehetővé teszi a beton utólagos ill. késői tömörítését

•

Magas frissbeton- és környezeti hőmérséklet esetén is alkalmazható

Feldolgozás
A Centrament Retard 370 egy kötéskésleltető szer,
kloridmentes és nem tartalmaz egyéb, a vasra ártalmas
alkotórészt.

A Centrament Retard 370 minden szabványos
cementtel feldolgozható. Az adagolás a keverés
folyamán megfelelő adagolóberendezéssel történik.

A Centrament Retard 370 hatásai a friss betonra:

Az előírt keverési időket, valamint a gyártásra,
feldolgozásra és utókezelésre vonatkozó idevágó
rendelkezéseket be kell tartani.

- Javítja a bedolgozhatóságot a kívánt feldolgozási időn
belül
- A munkahézagok elkerülhetők
- Lehetővé teszi az utólagos ill. a késői tömörítést a
tovább tartó „frissbeton-fázisban”.
- A szállíthatóság és szivattyúzhatóság javítása
- A beton kötése során a keletkező hőmérséklet
görbéjének laposabb lefutását eredményezi, így a
hőfejlődés okozta repedések csökkenthetők.
Kötéskésleltetővel készített beton általában magasabb
végszilárdságot eredményez.

A kötés késleltetése nagymértékben függ a cement
típusától, a beton- és külső hőmérséklettől, a beton
összetételétől és egyéb tényezőktől. A szükséges
mennyiséget építkezési körülmények közötti kísérlettel
kell meghatározni. Ha valamilyen feltétel az építkezés
időtartama alatt megváltozik, újabb próbára van
szükség a megváltozott körülmények között.
Kérjük, környezetünk védelme érdekében a
gyöngyölegeket maradéktalanul ürítsék ki. A
cseregöngyölegeket jól zárják le és óvják meg a
szennyeződésektől. Csak teljesen kiürített konténereket
áll módunkban visszavenni.
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Centrament Retard 370 műszaki adatok
jellemző

mértékegység

érték

megjegyzés

sűrűség

kg/dm3

kb. 1,08

+/- 0,02

ajánlott adagolási tartomány

g

2–8

1 kg cementre vetítve

maximális kloridtartalom

tömegrész %

< 0,10

–

maximális alkálitartalom

tömegrész %

<1

–

Centrament Retard 370 termékjellemzők
adalékszer fajtája

késleltető szer EN 934-2:T 8

adalékszer megnevezése

Centrament Retard 370

szín

kék

halmazállapot

folyékony

üzemi gyártásellenőrzés

DIN EN ISO 9001 / DIN EN 934-2/6

megfelelőségi tanúsítvány

0754-CPR

tanúsító intézet

MPA, Karlsruhe

színjelölés

piros

szállítási kiszerelés

230 kg-os hordók
1.000 kg-os cserélhető 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. Az objektumnak az alkalmazási alapkörülményektől eltérő adottságai a tervező általi előzetes felülvizsgálatot és
egyedi jóváhagyást igényelnek. Az MC szaktanácsadói által nyújtott műszaki tanácsadás nem helyettesíti az építmény történetének
tervezői feldolgozását. 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.
15/09 sz. kiadás. A nyomtatvány műszaki szempontból átdolgozásra került. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem
használhatóak. Műszaki szempontból átdolgozott új kiadás megjelentetése esetén a jelen kiadás érvényét veszíti.
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