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Centrament Proof CL 1 

betonkristályosodást fokozó adalékszer tömegbeton szigetelésekhez 

 

 

TERMÉKJELLEMZŐK • folyékony betonadalékszer kristályosodás elvén alapuló tömegbeton 
szigetelésekhez 

• porozitást csökkentő hibrid hatás 
• védelem víznyomás ellen 
• repedések öngyógyulásához 0,4 mm repedéstágasságig  
• fokozott ellenállóképesség fagy és olvasztósók károsító hatásával szemben 
• betonszerkezetek élettartam növekedése 

 

ALKALMAZÁSI 
TERÜLET 

• vízzáró beton 
• hő- és atomerőművek hűtőtornyai 
• betontartályok, gyűjtőmedencék és úszómedencék 
• mezőgazdasági épületek primer védelmére 
• magas vízzárósági követelményű felszín alatti szerkezetek 
• szennyvizes infrastruktúra elemei, pl. csövek, csatornák és aknák 
• hosszú élettartamra tervezett szerkezetek 

 

KIVITELEZÉSI 
TUDNIVALÓK 

 

A Centrament Proof CL 1 egy kristályosodás elvén alapuló, szigetelési célú 
adalékszer, amely képes csökkenteni a cementkő áteresztőképességét és ezzel 
megnehezíteni a víz ill. korrozív anyagok betonba való bejutását. Ez a 
tulajdonság olyan szerkezetek esetén lehet fontos, amelyek, különösen tartós 
nagy nyomású víz terhelésnek kitettek. A szerkezeteket érő terhelésektől függően 
a primer hatás mellett szekunder védelem is szükséges lehet, ezt a tervezés 
folyamán tisztázni kell. 

 

A beton vízszigetelésének egyik általánosan ismert és bevált módja a porozitás 
csökkentése kristályosodási folyamatok előidézésével. Normál cementhidratáció 
esetében a beton kristályosodása nem teljes mértékű, a folyamat során inaktív 
pórusok maradnak a betonban. A Centrament Proof CL 1 összetevői éppen 
ezeket a inaktív pórusokat célozzák meg és alakítják át tartós, oldhatatlan 
kristályokká. Az egyre növekedő és minden irányban szétterjedő kristályok 
benyomulnak a rendelkezésre álló összes térbe, kitöltik a pórusokat és 
kapillárisokat, megakadályozva ezzel a víz és a korrozív anyagok behatolását a 
beton szövetébe. A Centrament Proof CL 1 hibrid technológiájú adalékszer, ami 
azt jelenti, hogy vegyesen fejt ki kristályosító és képlékenyítő hatást. Az 
alacsonyabb keverővíz-szükséglet lehetőségének megteremtésével jelentősen 
csökkenthető a cementkő kezdeti porozitása, a később bekövetkező 
kristályosodási reakció pedig gondoskodik az esetlegesen még fennmaradó 
pórusok és kapillárisok lezárásáról. 

 

Azon túl, hogy kitölti és lezárja a cementkőben természetes módon kialakuló 
pórusokat és kapillárisokat, a Centrament Proof CL 1 a kristályosodás 
előidézésével repedések áthidalására és lezárására is képes, max. 0,4 mm 
szélességig.  

 

A cement tömörebb mikrostruktúrája általánosságban jobb betontulajdonságokat 
eredményez, fokozottan ellenállóvá teszi a betont számos igénybevétellel, pl. 
faggyal, olvasztósóval, kloriddal, tengervízzel, korrózióval, vegyszerekkel 
szemben. A megfelelő beton bedolgozás és utókezelés esetén a betonszerkezet 
akár a vízhatlanság kritériumainak megfelelő is lehet, de az épület vízhatlan 
szigeteléséhez fontos a kiegészítő vízszigetelési rendszerek (mukahézag szallag, 
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épület dilatáció, visszatapadó szigetelés, stb) szakszerű és tervezett szigetelési 
rendszerbe illeszkedő kialakítása. 

 A Centrament Proof CL 1 és a víztaszító Centrament Proof HL 20 termék 
együttes alkalmazásával még tovább javítható a vízszigetelés hatásfoka. 

A Centrament Proof CL 1 adalékszert célszerű a keverési művelet előrehaladott 
fázisában, ideális esetben a keverővíz után adagolni. Ezt követően a keverést 
még legalább 60 másodpercig folytatni kell.    

 

Egyebekben a Betonadalékszerek általános alkalmazási útmutatójában foglaltak 
az irányadók. 

  

 

MŰSZAKI ADATOK  

jellemző mértékegység érték megjegyzés 

sűrűség kg/dm³ kb. 1,05 ± 0,02 

ajánlott adagolási tartomány % 1,5-2,5 15-25 g 1 kg cementre vetítve 

max. kloridtartalom tömegszázalék 0,10  

max. alkálitartalom tömegszázalék 10,00  

    

TERMÉKJELLEMZŐK 

 

   

termék fajtája EN 934-2:T2 szerinti képlékenyítő 

termék megnevezése Centrament Proof CL 1 

szín tiszta / sárgás 

halmazállapot folyékony 

megfelelőségi tanúsítvány 0754-CPR 

tanúsító intézet MPA, Karlsruhe 

üzemi gyártásellenőrzés DIN EN ISO 9001 

tárolás 
Eredeti csomagolásban, száraz, fagytól védett helyen tartandó. A tárolási 
feltételek teljesülése esetén 12 hónapig eltartható. 

szállítási kiszerelés 
30 l-es kanna 
200 l-es hordó 
1000 l-es konténer 

 
 
Biztonsági tudnivalók: 
Kérjük figyelembe venni a címkéken és a biztonsági adatlapokon feltüntetett veszélyességi jelzéseket és 
biztonsági útmutatásokat. GISCODE: BTM20 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: A műszaki adatlapban közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező 
érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a helyszíni körülményekkel, az aljzattal és a helyi igénybevétellel. Az MC 
szaktanácsadóinak javaslatai a termék bedolgozására vonatkoznak, az adott objektum körülményei mellett való alkalmazhatóság az 
építmény kivitelezőjének, tervezőjének és műszaki ellenőrének a hatásköre. Szerződéseinkben alapvetően  az Általános Szállítási és 
Fizetési Feltételeink érvényesek, eltérő megállapodás hiányában a vevő által ezúton megismert szerződési feltételek alapján jön létre a 
jogviszony. 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. A fenti adatok láblécen feltüntetett helyi leányvállalatunk által kiszállított termékre érvényesek. Más országokban 
előfordulhatnak ezektől eltérő adatok. Ez esetben az adott külföldi országban érvényes termékadatlapok az irányadók. A műszaki adatlap 
mindenkori legfrissebb változata a hatályos, amelynek kiadási dátuma a láblécen feltüntetésre kerül. A korábbi kiadások érvénytelenek, 
a továbbiakban nem használhatóak. Az aktuális változat tőlünk igényelhető vagy az Internetről letölthető. [2200011391] 
. 
 

https://mc-bauchemie.hu/wp-content/uploads/2020/01/szerződési-feltételek-20200101.pdf
https://mc-bauchemie.hu/wp-content/uploads/2020/01/szerződési-feltételek-20200101.pdf

