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Kiwitz BMP 850 
ontkistingswax voor zuigende en niet zuigende bekistingen. 
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Producteigenschappen

• Geschikt voor alle soorten bekistingen
• Geen verkleuringen in het beton
• Oppervlak gelijkmatig, scherpe kanten/profi elen

Toepassingen

Kiwitz BMP 850 is een pasteus ingestelde bekistingswax voor alle soorten 
bekistingen. Er treden geen verkleuringen op in het beton en het oppervlak 
is gelijkmatig en hebben scherpe kanten en profi elen.
Het is geschikt voor stalen, aluminium en kunststof bekistingen. Het is 
tevens geschikt voor toepassing waar lange bekistigingstijd noodzakelijk is 
en waar men rekening moet houden met stofontwikkeling. Kiwitz BMP 850 
zorgt juist op verticale bekistingsvlakken dat het beton het bekistingsmiddel 
niet van de bekisting afwrijft.

Technische gegevens

Kleur wit tot geelachtig

Leveringsvorm pasteus

Verwerkingsvoorschrift

Kiwitz BMP 850 wordt met een lap, spons etc. dun en gelijkmatig aange-
bracht. De bekisting moet schoon en droog zijn. Kiwitz BMP 850 wordt 
gebruiksklaar geleverd.

Opslag en houdbaarheid

Beschermen voor vorst, hitte, direct zonlicht en verontreinigen.  Bij de opslag 
dienen de plaatselijke verordeningen te worden nageleefd

, minimaal 12 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Afbreekbaarheid na 28 dagen > geen gegevens beschikbaar.

Verbruik

Het verbruik is ca. 20 - 50 g/m2 (afhankelijk van de soort bekisting en toepas-
sing). Het juiste verbruik van Kiwitz BMP 850 moet men door middel van 

proeven afstemmen op het gewenste resultaat.

Opmerkingen

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de 
gezondheid, zoals aangegeven in het blad met veiligheidsvoorschriften en 
op de etiketten, dienen in acht te worden genomen.
Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze pro-
ducten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven 
voor de kwaliteit van onze producten zolang zij binnen onze verkoop- en 
leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.
Met dit merkblad komen alle vroegere technische gegevens over dit product 
te vervallen.
Het recht om veranderingen aan te brengen die een technische vooruitgang 
betekenen, behouden wij ons voor.
Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit 
blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Overige informatie

Kiwitz BMP 850 is onderworpen aan een constante kwaliteitscontrole door 
middel van interne controles.
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