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Productbeschrijving

Producteigenschappen en toepassingen

Technische gegevens

Verbruik

Artcrete SRA30 Anti-Krimp Compound is een vloeistof 
die bestaat  uit speciale chemische bestanddelen die de 
krimp in cementmortels voor een belangrijk deel 
tegengaan.
SRA30 is speciaal bedoeld voor gebruik in zand-
cementvloeren.

De chemische bestanddelen in Artcrete SRA30 zijn 
speciaal ontwikkeld om chemische krimp tijdens de 
cementhydratatie tegen te gaan. SRA30 kan tot 80% 
van deze krimp verminderen.
SRA30 is een vloeibare substantie die tijdens het 
mengproces toegevoegd wordt en die op de overige 
eigenschappen van het zand-cement mengsel geen 
invloed heeft.

Artcrete SRA is uitstekend te combineren met Artcrete 
Rapid Admix drogingsversneller.

Artrete kan adviezen geven over de automatische 
dosering van beide additieven.

Maximale reductie van krimp in vloeren kan worden 
verkregen door combinatie van SRA30 met Cemfiber 
vezels, Rapid Admix Versneller alsmede een 
nabehandeling met Artcrete Curing Compounds.

¬ Werkzame stoffen organische stoffen
¬ Max. chloridegehalte < 0,05% 
¬ Soortelijk gewicht ca. 1,0 kg/liter
¬ Kleur blauw
¬ pH-waarde neutraal
¬ Viscositeit ca. 800Pas (vloeibaar)
¬ Geur zwak, karakteristiek

Verwerking

Artcrete SRA30 wordt toegevoegd aan het reeds 
voorbevochtigde zand-cement mengsel in een minimale 
dosering van 0,4% van het cementgewicht.

Het optimale effect wordt bereikt bij een dosering van
ca. 0,7% van het cementgewicht. Een overdosering van 
SRA30 heeft geen extra nadelige werking.

Het vloerenmengsel met SRA30 1 à 2 minuten goed 
mengen. 

SRA30 is uitstekend te combineren met andere
Artcrete producten zoals Rapid Admix 
drogingsversneller.

Productvoordelen

¬ Vermindert de krimp in zand-cement vloeren
¬ Dun vloeibaar
¬ Automatisch te doseren
¬ Zuinig in gebruik
¬ Speciaal voor zwevende dekvloeren
¬ Verbetering van de verwerkbaarheid van de specie
¬ Uitstekend combineerbaar met Rapid Admix

Bestelgegevens

Opslag, transport en houdbaarheid

Veiligheid en milieu

Ca. 0,5 - 1,0% van het cementgewicht is voldoende. 

Jerrycan 25ltr - 24 stuks per pallet
IBC 1000ltr

Het product vorstvrij transporteren en opslaan. In 
ongeopende originele verpakking minstens 6 maanden 
houdbaar.

Voor bijzonderheden het separate veiligheidsblad 
raadplegen.
Het product is ongevaarlijk. 

Overige informatie

Alle Artcrete producten zijn met zorg ontwikkeld en 
geproduceerd en bedoeld voor professioneel gebruik.
De hier verstrekte informatie is zonder waarborg. Bij 
twijfel adviseren wij eerst proeven te nemen of contact 
met ons op te nemen. Wij aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen hebben 
ontstaan door het gebruik van deze informatie.


