Centipor SK
habkoncentrátum
A termék tulajdonságai:
•
•
•
•
•
•
•

kloridmentes
a pórusok nagyfokú stabilitása
a beton / habarcs jól bedolgozható
a beton / habarcs homogénebb
folyós konzisztenciájú pórusos könnyűbeton
jó víz megtartás
nagy pontossággal szabályozható testsűrűség

Alkalmazási terület:
•
•
•
•
•
•
•

gyári frisshabarcsok
hőszigetelő habarcsok
pórusos könnyűbeton
kitöltőmasszák
kiegyenlítő rétegek
könnyűbeton
sztiropor-beton

Feldolgozás
A koncentrátum rendszerint felhabosításra kerül az MCFoamgenerator habképzőgép segítségével. Közvetlen
adagolásra egyes speciális alkalmazások esetén van
mód.

összekeverendők. A konzisztenciaértéknek az F2
osztály felső tartományában kell elhelyezkednie (a =
40cm). Ezután történik a szükséges habmennyiség
hozzáadása és teljesen homogén bekeverése.

Az MC-Foamgeneratorral előállított hab annyira stabil,
hogy közvetlenül bekeverhető az előre gyártott
cementenyvbe vagy habarcsba.

A habbeton ill. –habarcs összetétele a nyomószilárdság
miatt sem elhanyagolható, ugyanakkor túlnyomórészt a
testsűrűség
a
meghatározó
szempont.
A
nyomószilárdság a testsűrűséggel együtt csökken.

Az habmennyiség adagolása révén szabályozható a
habarcs vagy a pórusos könnyűbeton testsűrűsége.
Könnyűhabarcs és pórusos könnyűbeton esetén a
cement, a víz és az adalékanyagok előbb gondosan
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Centipor SK műszaki adatok
jellemző

mértékegység

sűrűség

kg/dm

anyagszükséglet

liter

3

érték

megjegyzés

kb. 1,05

-

kb. 1-2,5

1000 liter habhoz

Centipor SK termékjellemzők
adalék típusa

habképző

szín

sárgás / barna

halmazállapot

folyékony

üzemi termékellenőrzés

DIN EN ISO 9001 szerint

tárolás

fagytól és erős napsugárzástól védett helyen

kiszerelés

30 kg-os kaniszter
200 kg-os hordó
Centipor SK 100

termékfajták

Centipor SK 106
Centipor SK 120

Megjegyzés: A műszaki tájékoztatóban 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.
04/03 sz. kiadás. Műszakilag átdolgozott nyomtatvány. Az eddigi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatók.
Műszaki szempontból átdolgozott, új kiadás megjelentetése esetén a jelen kiadás érvényét veszíti.
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