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Kiwitz BMP Curing Compound PR
Nabehandelingsmiddel

Producteigenschappen

• Voorkomt uitdroging van pas gestort beton.
• Eenvoudig te vernevelen.
• Geen scheurvorming t.g.v. uitdroging van het betonoppervlak.
• Optimale hydratatie, omdat verdamping van het aanmaakwater aan het 

oppervlak wordt voorkomen.
• Nathouden van het betonoppervlak is niet nodig.

Toepassingen

Kiwitz BMP Curing Compound PR voorkomt uitdroging van pas gestort 
beton. Het wordt aangebracht op het "matte" betonoppervlak. Is op paraf-
finebasis en mag derhalve niet op stortnaden of stekwapening worden aan-
gebracht. Indien vereist dient de curing mechanisch te worden verwijderd.

Technische gegevens

basis waterige paraffine emulsie

kleur en leveringsvorm witte vloeistof

pH 6-8

relatieve dichtheid 1,01 ± 0,02

viscositeit <100 mPa.s

volumegewicht kg/l 1,02 ± 0,02

Verwerkingsvoorschrift

Gebruiksaanwijzing:
Kiwitz BMP Curing Compound PR aanbrengen met een nevelspuit tot een 
gesloten witte film zichtbaar is.

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 PR 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. 1 kg per 5-7 m2.
De exact vereiste hoeveelheid is afhankelijk van de aard en porositeit van het 
na te behandelen oppervlak en moet middels proeven worden vastgesteld. 
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-, 
leverings- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag 
verstrekt.

Verpakking Artikelnummer

1000 kg container ITEM.0002085

210 kg vat ITEM.0002086

20 kg can ITEM.0002084
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