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Kiwitz BMP BV 200 con. 34% PL 
Hoogwaardige plastifi ceerders op basis van ligninesulfonaat conform NEN-EN 

934-2 

1000

Producteigenschappen

Voordelen:
• betonsterktes worden duidelijk verhoogd
• krimpneiging wordt gereduceerd
• waterdichtheid wordt verbeterd
• de vorst-dooibestendigheid wordt verhoogd in combinatie met een 

luchtbelvormer
• de bestendigheid tegen weersinvloeden wordt verhoogd

Toepassingen

Kiwitz BMP BV 200 con. 34 % PL is een universele, hoogwaardige plastifi ceer-
der voor alle soorten beton om een consistentieverhoging en/of waterre-
ductie te bereiken. De plastifi ceerder heeft een goede plastifi cerende wer-
king en een uitstekende stabiliteit van het verse beton. Kiwitz BMP BV 200 
con. 34 % PL wordt in de betonwarenindustrie, transportbeton, pompbeton, 
massabeton en beton op de bouwplaats ingezet. 
Kiwitz BMP BV 200 con. 34 % PL zorgt voor een verbeterde dispergering van 
de cementdeeltjes. De cementdeeltjes worden volledig benat en intensief 
opgesloten. Er ontstaan een homogene cementlijm die weinig interne 
wrijving heeft en zo een betere verwerkbaarheid van de beton creëert. De 
cement wordt optimaal gehydrateerd. Bij een gereduceerde WCF zorgt het 
product voor een dichtere structuur van de cementlijm in de uitgeharde 
beton.
Het product zorgt verder voor een lichte vertraging van de vroege sterkte. 
Bij hogere doseringen moet men rekening houden met de toenemende 
vertragende werking. 

Technische gegevens

grondstofbasis Na-ligninesulfonaat

kleur en leveringsvorm wateroplosbare donkerbruine vloeistof

dichtheid (20 °C) 1,08 ± 0,01 g/cm3

maximaal chloridegehalte 0,10 %(m/m)

maximaal alkali-gehalte 0,4 %(m/m) als Na2O-Equivalent

Verwerkingsvoorschrift

De hulpstof wordt met het aanmaakwater, bij voorkeur bij het laatste 
gedeelte, aan het betonmengsel toegevoegd. Er dient in elk geval voor 
een voldoende mengtijd gezorgd te worden. De eisen van DIN EN 206-1 in 
verbinding met DIN 1045-2  voor het gebruik van betonhulpstoff en moeten 
worden aangehouden. Om de werking van de hulpstof te kunnen garande-

ren, wordt een betontemperatuur van 5 - 30 °C aanbevolen.

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vorst beschermde opslag in de originele verpakking, 
minimaal 12 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Voor dit product is het niet wettelijk verplicht een VIB mee te leveren 
krachtens artikel 31 van de REACH-verordening, omdat het product volgens 
CLP-verordening niet is ingedeeld als gevaarlijk.

Verbruik

Aanbevolen dosering 0,1-1,0 %(m/m) (ten opzichte van de hoeveelheid 
cement). De exact vereiste hoeveelheid is afhankelijk van de gewenste beto-
neigenschappen en moet middels proeven worden vastgesteld.

Opmerkingen

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang 
betekenen, behouden wij ons voor.
Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit merkblad val-
len, moeten schriftelijk worden bevestigd.
Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop-, 
leverings- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag 
verstrekt.

Overige informatie

Kiwitz BMP BV 200 con. 34% PL is onderworpen aan een constante kwali-
teitscontrole door middel van interne controles.

Verpakking Artikelnummer

levering in bulk ITEM.0002077

1000 kg container ITEM.000xxxx

220 kg vat ITEM.000xxxx

20 kg can ITEM.000xxxx
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