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Kiwitz BMP Curing Compound AC
Nabehandelingsmiddel

Producteigenschappen

• Beschermt matvochtig/vers-ontkist beton tegen uitdroging.
• Vormt na het aanbrengen een beschermende film.
• Remt het verdampen van water tijdens belangrijke, eerste fase van 

uitharding.
• Aangebrachte laag blijft dampdiffuus en kan worden afgewerkt.

Toepassingen

Kiwitz BMP Curing Compound AC is een nabehandelingsmiddel om het mat-
vochtige of vers-ontkiste beton te beschermen tegen uitdroging. Het vormt 
na het aanbrengen een beschermende film, die het verdampen van water 
tijdens de belangrijke eerste fase van de uitharding remt. De aangebrachte 
laag blijft dampdiffuus en kan worden afgewerkt.

Technische gegevens

basis kunststof dispersie

kleur en leveringsvorm witte vloeistof

dichtheid (20 °C) ca. 1,01 ± 0,02

pH-waarde (20°) 5-10

volumegewicht kg/l 1,02 ± 0,02

chloride gehalte in % m/m -

maximaal alkaligehalte -

Verwerkingsvoorschrift

Ondergrondvoorbehandeling:
De ondergrond moet draagkrachtig, vrij van stof, losse delen, vet, olie en 
overige verontreinigingen die onthechting kunnen veroorzaken, zijn.

Gebruik:
Het aanbrengen gebeurt door middel van sproeien, rollen of kwasten. Na 
het aanbrengen moeten alle gebruikte hulpmiddelen direct worden gerei-
nigd met water. Niet verwerken beneden de 5°C.

Let op:
De beschermende werking is sterk afhankelijk van de gelijkmatigheid en 
geslotenheid van de aangebrachte laag. Bij het aanbrengen op natte beto-
noppervlakken is een gelijkmatige filmvorming niet te garanderen, daarom 
moeten eventuele waterplassen worden verwijderd.

De aangebrachte hoeveelheid laat zich als volgt uitrekenen:
Kiwitz BMP Curing Compound AC wordt bijv. in een hoeveelheid van 5 kg 
(ca. 5 ltr) in een sproeiapparaat gedaan. Hiermee kan een oppervlak van ca. 
20-25 m² besproeid worden. Bij normaal verbruik moet het sproeiapparaat 
dan leeg zijn. Een dergelijk behandeld oppervlak zal er gelijkmatig wit 
uitzien.
Bij betonoppervlakken die (na de Curing) nabehandeld dienen te worden, 
dient vooraf een hechtingstest te worden uitgevoerd. In het algemeen zijn 

met Kiwitz BMP Curing Compound AC behandelde oppervlakken goed na te 
bewerken. Als gevolg van het grote assortiment van daarvoor beschikbare 
producten kan hiervoor geen garantie worden gegeven.

Opslag en houdbaarheid

Bij droge, vorstvrije opslag (in gesloten, originele verpakking bij ca. 20 °C) 
tenminste, minimaal 12 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Kiwitz BMP Curing Compound AC  is niet ingedeeld conform verordening 
(EG) Nr. 1272/2008 (GHS). Bij normaal gebruik zijn geen bijzondere maatre-
gelen noodzakelijk en gelden de algemene voorschriften voor arbeidsveilig-
heid en arbeidshygiëne.
Indien het product in de ogen komt onmiddellijk spoelen met water en 
medisch advies inwinnen.
Indien het prodcut op de huid komt onmiddelijk wassen met water en zeep.
Indien men zich onwel voelt een arts te raadplegen en de verpakking of het 
veiligheidsblad tonen.

Verbruik

Aanbevolen verbruik ca. 150-200 gram/m².
De exacte vereiste hoeveelheid is afhankelijk van de aard en porositeit van 
het na te behandelen oppervlak en moet middels proeven worden vastge-
steld. Het aanbevolen verbruik moet niet overschreden worden! Afhankelijk 
van de toepassing kan het product meerdere malen worden aangebracht.

Opmerkingen

Wordt de houdbaarheidstermijn overschreden dan moet eerst een controle 
op specificaties gedaan worden. Bij temperaturen boven de 30°C kan ont-
menging optreden, door goed mengen kan weer een gebruiksklaar product 
worden verkregen. Als het product bevriest, wordt het onbruikbaar. Bij de 
opslag dienen de plaatselijke verordeningen te worden nageleefd.
Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar 
beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring 
weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan 
niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie.

De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren ten-
einde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productie-
proces  te verantwoorden. Voor speciale toepassingen staan onze jarenlange 
ervaring en het ontwikkelingslaboratorium en de hulp van onze adviseurs 
gaarne ter beschikking.

Wijzigingen van dit merkblad worden niet automatisch verstrekt.

De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt bui-
ten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van 
onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, 
echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Overige informatie

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-, 
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leverings- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag 
verstrekt.

Verpakking Artikelnummer

900 kg IBC ITEM.0002217

200 kg vat ITEM.0002218

20 kg can ITEM.0002219


