
Productinformatiebladen 29.01.2020

Kiwitz BMP uitwaspasta P
Waterige oppervlakte vertrager voor uitgewassen beton, positieve toepassing.
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Producteigenschappen

• spuitbaar en gemakkelijk verwerkbaar
• aanbrengen op matvochtig beton
• waterig en oplosmiddelvrij

Toepassingen

Kiwitz BMP uitwaspasta P wordt toegepast voor betonwaren, prefabbeton 
en beton dat in het werk gestort wordt. De reactie bestandsdelen van Kiwitz 
BMP uitwaspasta P verhinderen het verharden van de beton in de gewenste 
uitwasdiepte.

Kleur Zichtbaar grind  Uitwasdiepte
Rood 0-3 mm  ca. 0,2 mm
Blauw 0-4/8 mm  ca. 0,5 mm
Bruin 2-4/8 mm  ca. 1,0 mm
Groen 4-8/10 mm ca. 2,0 mm
Geel 6-8/10 mm ca. 2,5 mm
Roze 8-16 mm  ca. 3,5 mm
Grijs 12-16 mm  ca. 5,0 mm
Wit 12-16 mm  ca. 5,5 mm
Oranje 18-25 mm  ca. 6,5 mm
Violett 18-25 mm  ca. 7,0 mm

Technische gegevens

Kleur en leveringsvorm  witte vloeistof

Dichtheid  1,00 - 1,05  g/ml, afhankelijk van de 
uitwasdiepte

Verwerkingsvoorschrift

Kiwitz BMP uitwaspasta P is gebruiksklaar en moet voor elke keer dat het 
gebruikt wordt, opgeroerd worden.
Kiwitz BMP uitwaspasta P goed dekkend aanbrengen middels een airless 
sproeimachine. In het algemeen kan na 1 tot 3 dagen uitgewassen worden. 
Men kan in de testfase ook later uitwassen om te bepalen wat de maximale 
uitwastijd is. Het uitwaswater met Kiwitz BMP uitwaspasta P is met reini-

gingswater van betonmengers vergelijkbaar.

Opslag en houdbaarheid

Koel en droog opslaan, in originele gesloten verpakking minstens, 12 maan-
den houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Aerosolen niet inademen. De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het 
werken met betonhulpmiddel producten moeten in acht worden genomen. 
Werk met handschoenen en een veiligheidsbril.

Verbruik

ca. 200 gram/ m afhankelijk van de uitwasdiepte. De uitwasdiepte wordt 
door de cement, aandeel cement, aandeel kalksteenmeel, wcf-waardes en 
andere parameters bepaald, daarom zijn vooraf testen aan te raden. 

Opmerkingen

Wijzigingen van dit merkblad worden niet automatisch verstrekt. Wij wijzen 
u er nadrukkelijk op dat door dit merkblad alle voorgaande gegevens over 
dit product vervallen.

De juiste en derhalve doeltreffende toepassingen van onze producten valt 
buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit 
van onze producten in het kader van onze algemene 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 leveringsvoor-
waarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag verstrekt.

Verpakking Artikelnummer

25 kg emmer ITEM.0002974


