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Kiwitz BMP 690
Ontkistingsemulsie
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Producteigenschappen

• Geschikt voor de productie van architectionische betonelementen
• Bevat enkel plantaardige basisoliën en water
• Onverdund gebruiken
• BLF klasse 1

Toepassingen

Deze ontkistingsemulsie is geschikt voor toepassing op alle gangbare 
bekistingssoorten, zoals staal, kunststof, hout en kunststof gemodificeerde 
bekisting. Geschikt voor toepassingen met hoge temperaturen tot ongeveer 
90 °C bekistingstemperatuur. Het product heeft een lage afloopneiging voor 
verticale bekisting. Het kan worden toegepast bij betonelementen, prefab 
bouw en ter plaatse gestort beton. Bij toepassing in het werk gestort beton, 
dient de bekisting te worden beschermd tegen weersinvloeden, totdat de 
emulsie een film heeft gevormd.

Technische gegevens

Grondstoffenbasis olie / water -  emulsie additieven

Kleur en vorm van de levering wit tot geelbruine vloeistof

Dichtheid (bij 20 ° C) 0,97 ± 0,01 g / cm³

pH (bij 20 ° C) 8,0 ± 0,5 na bereiding

verwerkingstemperatuur van -5 °C tot bij voorkeur +20 °C (± 5 °C)

Verwerkingsvoorschrift

Kiwitz BMP 690 is klaar voor gebruik en wordt onverdund met een hoge-
drukspuit met een fijne vlakstraalnozzle op de schoongemaakte droge be-
kisting gelijkmatig dun aangebracht. De gebruikte apparatuur moet vrij zijn 
van resten ontkistingsmiddel en moet voor het eerste gebruik worden gerei-
nigd met een hogedrukspuit met heet water. Kiwitz BMP 690 heeft op de be-
kisting een reactie- en aflooptijd nodig van (afhankelijk van de temperatuur) 
ca. 15 minuten. Daarna kan het beton gestort worden. Dit ontkistingsmiddel 
mag niet met andere ontkistingsmiddelen of water vermengd worden. 
Kiwitz BMP 690 is geschikt voor alle soorten bekistingen en betonklasses. 
Let op !!! Bij verdichten door trillen moeten absoluut de triltijd/-frequentie, 
maar ook de vloeimaat van het beton gecontroleerd worden. Het betoneren 
moet zonder onderbreking worden uitgevoerd, omdat natrillen beslist tot 
problemen zal leiden. Minimale verwerkingstemp. is 0 °C.

Opslag en houdbaarheid

Kiwitz BMP 690 moet worden beschermd tegen vorst en direct zonlicht. Bij 
normale opslag (in gesloten, originele verpakking bij 20 °C) ten minste 9 
maanden houdbaar. Voor langere opslag dient het materiaal goed te worden 
opgeroerd. Om de verdamping van water tot een minimum te beperken en 
om een verontreiniging van de emulsie door stof te vermijden, dienen de 

schroefdoppen van het gebruikte vat losgedraaid, maar niet verwijderd te 
worden. In zeldzame gevallen kan Kiwitz BMP 690 coatings en rubber oplos-
sen. Langdurig contact met koper en gegalvaniseerd zink vermijden. Bij de 
opslag dienen de plaatselijke verordeningen te worden nageleefd., 

Gezondheids- en milieuaspecten

Als dit product juist wordt toegepast zijn er geen nadelen bekend. Geschikte 
handschoenen en beschermende kleding moeten worden gedragen. Veront-
reinigde kleding onmiddellijk uittrekken. De verontreinigde huid onmiddel-
lijk met water en zeep wassen.
Voor verdere veiligheidsinformatie verwijzen wij u naar het meest recente 
veiligheidsinformatieblad.

Verbruik

Afhankelijk van de aard van de bekisting is het verbruik ca. 12-18 ml / m² of 1 
liter voor ongeveer 55-85 m².

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 690 is onderworpen aan een constante kwaliteitscontrole door 
middel van interne controles.

Verpakking Artikelnummer

1000 ltr container ITEM.0002623

210 ltr vat ITEM.0002624

20 ltr can ITEM.0002625


