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Snelverharder SE 3
Hulpstof volgens NEN-EN 934-2

0956
CPR
1501

1000

Producteigenschappen

Snelverharder SE 3 beïnvloedt de reactie van C3A in het cement. Daardoor 
wordt de normale hydratatie van het cement versneld. Snelverhader SE 3 
geeft met name voordelen bij toepassing bij volumineuze bouwdelen (mas-
sabeton) en geeft zeer goede eindsterkten.
Omdat de uithardingsversnelling afhankelijk is van cementsoort, tempera-
tuur, wc-factor en consistentie, is altijd een praktijktest noodzakelijk.

Toepassingen

Kiwitz snelverharder SE 3 is een hulpstof die de binding van beton en 
mortel versneld. Dit gebeurt door de sterkteontwikkeling in de beginfase te 
vergroten waardoor de uitharding vesneld wordt. Vanwege de corroderende 
werking van calcium op de wapening, ALLEEN geschikt voor ongewapend 
beton.
Kleurcode: groen

Technische gegevens

Grondstofbasis: calciumchloride

Kleur en leveringsvorm: kleurloze vloeistof

Volumieke massa (20 °C): 1,33 ± 0,03 kg/l

pH-waarde (20°): 8,0 - 11,0

Chloride gehalte: <25%

Wateroplosbaar chloride in % 
m/m:

<25%

Maximaal alkali-gehalte: 1,5M% als Na2O-Equivalent

Vaste stof: 34% ±1,7

Verwerkingsvoorschrift

De hulpstof wordt met het aanmaakwater, bij voorkeur bij het laatste 
gedeelte, aan het betonmengsel toegevoegd. Minimale mortel tempara-
tuur >1°C.  Er dient in elk geval voor een voldoende mengtijd gezorgd te 
worden. De hulpstof is niet verenigbaar met aluminium cement en andere 
hulpstoffen. Indien dit toch wenselijk is, dient dit eerst overlegd te worden 
met Kiwitz B.V.

Verwerkings- en doseervoorschrift
Wijze / moment van doseren -bij voorkeur samen met aanmaakwater
Aanbevolen dosering  -1,2-2,4% t.o.v. droog zand en steenslag
Verwerkingstemperatuur ->1°C
Houdbaarheid en opslag -1 jaar in gesloten verpakking bij een 
    temperatuur van minimaal 5°C
Geschikt voor toepassing in -ongewapend beton
Niet verenigbaar met  -aluminium cement
   -andere hulpstoffen : uitsluitend in overleg 

met Kiwitz B.V.

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge opslag en minimale temperatuur van 5° in originele gesloten 
verpakking, 12 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Bij normaal gebruik zijn geen bijzondere maatregelen noodzakelijk en gel-
den de algemene voorschriften voor arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne. 
Eventuele doordrenkte kleding uit doen en de verontreinigde huid met veel 
water en zeep afwassen. Zie ook het veilligheidsinformatieblad. 

Verbruik

Aanbevolen dosering 1,2-2,4 M% (ten opzichte van het cementgewicht).

Opmerkingen

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 buiten 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. 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 merk-
blad vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd. Op al onze transacties zijn 
van toepassing onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaar-
den. Een exemplaar wordt u op aanvraag verstrekt.

Verpakking Artikelnummer

levering in bulk ITEM.0002357

1100 kg container ITEM.0001291

20 kg can ITEM.0002072

5 liter can ITEM.0001198
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