
Centrament Retard 361 con. 17% BT
Bindingsvertager op basis van fosfaat

Centrament Retard 361 is een bindingsvertrager,
vrij van chloriden of andere staalagressieve
bestanddelen.

Centrament Retard 361 zorgt bij vers beton voor:
Een verbetering van de verwerkbaarheid binnen
de gewenste verwerkingstijd.
Het voorkomen van werkvoegen.
De mogelijkheid om langer te trillen resp. te ver-
dichten door het beton langer in de fase van vers
beton te houden. Overtollig toegevoegd water
stroomt weg, poriënruimten die nog aanwezig zijn
en/of er nieuw bijgekomen zijn worden wegge-
werkt. 
De scheuren die achteraf in het verse beton zijn
ontstaan worden gedicht, zodat een beton met
een zeer gering volume aan gesloten poriën ont-
staat.
Een verbetering van het transport- en verwer-
kingsvermogen. Een vertraagd beton zorgt nor-
maal gezien voor een hogere sterkte.

Centrament Retard 361 kan met alle genormeerde
cementsoorten verwerkt worden. De toevoeging
gebeurt tijdens het mengproces.

De voorgeschreven mengtijden, evenals de des-
betreffende bestemmingen voor vervaardiging,
verwerking en nabehandeling van bindingsver-
traagd beton, spanbeton, enz. moeten geres-
pecteerd worden. De benodigde typeonderzoeken
moeten uitgevoerd worden. 

De bindingsvertraging is sterk afhankelijk van
cementsoort, beton- en buitentemperatuur,
samenstelling van het beton en andere factoren.
De benodigde toevoeghoeveelheid wordt bepaald
door testen en de voorwaarden op de bouwwerf.
Mochten bepaalde voorwaarden tijdens de werken
op de werf veranderen, moet, onder de verander-
de voorwaarden, opnieuw een test worden uitge-
voerd. 

Gelieve de “Allgemeinen Hinweise für die Anwen-
dung von Betonzusatzmitteln” (“Algemene richt-
lijnen voor het gebruik van toevoegmiddelen voor
beton”) te respecteren.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Transportbeton
• Bouwplaats beton
• Straat- en brugbeton
• Waterondoorlaatbaar beton
• Beton met verlengde verwerkingstijd volgens de DafStb-richtlijn

• Vrij van corrosie bevorderende bestanddelen
• Conform de “alkalirichtlijn”, sectie 4.3.2
• Voorkomen van werkvoegen
• Verbetering van de eigenschappen van hard beton:

- Meer homogene betonstructuur
- Hogere druk- en buigvastheid
- Verhoogde waterondoorlaatbaarheid
- Lagere totale krimp- en kruipspanning
- Verbeterde agressie bestendigheid

• Conform de BMV-voorschriften

Verwerkingsrichtlijnen
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Eigenschap Eenheid Waarde Opmerkingen

Dichtheid kg/dm3 ± 2,02

Vaste stofgehalte gew.% 14,4- 17,6

Aanbevolen dosering g 2 - 50 per kg cement

Maximale dosering % 1,0 per kg cement 

Maximaal chloridegehalte % MD < 0,10

Maximaal alkaligehalte % MD < 8,50

pH-waarde 7,5- 12,4

Temperature van vers beton °C 5 - 30

Oplosbaarheid in water oplosbaar
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Technische eigenschappen Centrament Retard 361 con. 17 % BT

Productkenmerken Centrament Retard 361 con. 17 % BT

Aard van het toevoegingsmiddel Bindtijdvertrager EN 934-2: T 8

Benaming van het toevoegingsmiddel Centrament Retard 361 con. 17% BT

Kleur Kleurloos

Vorm Vloeistof

Chemische karakterisering Fosfaat

Aangewezen instantie MPA, Karlsruhe

Conformiteitscertificaat 0754-CPR

Interne productiecontrole volgens DIN EN ISO 9001 / DIN EN 934-2/6

Kleuridentificatie Rood

Houdbaarheid 12 maanden en vorstvrij

Opslag In goed gesloten verpakking opslaan en beschermen tegen vorst.

Leveringsvorm Vaten 230 kg
Containers

Bijwerkingen bij maximale Toenemende verwerkbaarheid en vertraging
dosering

Wijze en moment van doseren Technische specificaties

Geschikt voor - ongewapend beton
- gewapend beton
- spanbeton
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Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijblijvend. 
Deze informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd. Dit vooropge-
steld, staan wij in voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze 
medewerkers die afwijken van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De 
algemeen erkende technische regels dienen in ieder geval te worden nageleefd. 

Uitgave 07/22. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 


