Centrament SRA 1
adalékszer ásványi építőanyagok
száradási zsugorodásának mérsékléséhez

Termékjellemzők






mérsékli a cement kötésű építőanyagok száradási zsugorodását
nem tartalmaz korróziót elősegítő összetevőket
csökkenti a belső súrlódási erőket a betonban
mérsékli a szétosztályozódást és a kivérzést
javítja a beton homogenitását

Alkalmazási terület:




előregyártott elemek
cementesztrichek
nagy teljesítőképességű beton

Feldolgozás
A Centrament SRA 1 javítja a pórustér kohézióját, ami
mérsékli a friss beton szétmállását. Emellett a
cementpépet is enyhén stabilizálja, csökkentve ezzel a
szétosztályozódást és a kivérzést.

Az adagolandó mennyiség meghatározásához előzetes
megfelelőségi
vizsgálatokra
van
szükség,
az
anyagszükséglet az alkalmazási területtől függően
változik.

A termék hozzájárul a beton jobb homogenitásához.
Használatával stabil cementpép képződik, amelyben
így lényegesen kisebb belső súrlódási erők hatnak. Az
eredmény: jól pumpálható betonkonzisztencia, akár
hosszabb távon is.

A beton és vasbeton gyártásával, bedolgozásával és
utókezelésével kapcsolatos előírásokat be kell tartani.
Kérjük figyelembe venni a „Betonadalékszerek
alkalmazásával kapcsolatos általános tudnivalók” c.
kiadványban foglaltakat.

A Centrament SRA 1 hozzáadása az adalékok, a
kötőanyag és a víz összekeverése után, de még az
esetleges további adalékszerek pl. folyósítószerek,
légbuborékképzők, késleltetők adagolása előtt történik.
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Centrament SRA 1 műszaki adatok
jellemző

mértékegység

érték

megjegyzés

sűrűség

kg/dm3

kb. 1,01

+ 0,02

ajánlott adagolási tartomány

g

5 - 50

1 kg cementhez

maximális kloridtartalom

%

< 0,10

tömegrész

maximális alkálitartalom

%

< 0,5

tömegrész

Centrament SRA 1 termékjellemzők
adalékszer fajtája

stabilizáló, EN 934-2: T 4

adalékszer megnevezése

Centrament SRA 1

szín

sárga-barna

halmazállapot

folyékony

üzemi gyártásellenőrzésre
vonatkozó megfelelőségi
tanúsítvány

0754-CPR

tanúsító intézet

MPA, Karlsruhe

üzemi gyártásellenőrzés

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

színjelölés

lila

kiszerelés

200 kg-os hordók
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. 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.
08/14 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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