
Centrament Stabi M 15
Poederstabilisator voor
onderwaterbeton   

Door de toevoeging van Centrament Stabi M 15
wordt het samenhoudingsvermogen van het beton
verbeterd en de uitspoeling van de cementlijm
sterk verminderd.  Het beton kan bijgevolg vrij en
zonder verdere beschermingsmaatregelen door
het water glijden, zonder dat er ontmengingen
optreden.

Centrament Stabi M 15 wordt zowel bij versterkt
als bij onversterkt beton gebruikt.

Bij constructief onderwaterbeton moeten de nor-
men betreffende het cementgehalte en de W/C-
waarde gerespecteerd worden.

De toevoeghoeveelheid is afhankelijk van het toe-
passingsgebied en het gewenste samenhoudings-
vermogen, evenals van de samenstelling van het
beton. Bij lage cementgehalten is een verhoogde
dosering doorgaans noodzakelijk. Een geringe
verhoging van het luchtbellengehalte is mogelijk.

De benodigde typeonderzoeken moeten uitge-
voerd worden.

Centrament Stabi M 15 wordt in de fabriek aan de
droge mengeling toegevoegd.

Voor een optimale werkzaamheid moet de meng-
tijd met ongeveer 45 seconden verlengd worden.

Indien nodig kan de consistentie, naargelang van
de noden, aangepast worden door toevoeging van
vloeibaar makende stoffen of vloeimiddelen.

Centrament Stabi M 15 is getest op de compatibili-
teit met grondwater.

Gelieve de “Allgemeinen Hinweise für die
Anwendung von Betonzusatzmitteln” (“Algemene
richtlijnen voor het gebruik van toevoegmiddelen
voor beton”) te respecteren.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Versterkt en onversterkt onderwaterbeton
• Herstellingen van betonnen bekledingen in scheepvaartkanalen
• Bevestiging van oevertaluds onder water

• Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen
• Verbetert het samenhoudingsvermogen van beton
• Gemakkelijkere plaatsing van het beton
• Beton kan ook in stromende wateren gegoten worden
• Bruikbaar bij alle genormeerde cementsoorten

Verwerkingsrichtlijnen
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Eigenschap Eenheid Waarde Opmerkingen

Stortgewicht kg/dm3 ca. 0,50 -

Aanbevolen dosering g 2-50 per kg cement

Maximaal chloridegehalte % MD < 0,10

Maximaal alkaligehalte % MD < 1,0

Technische eigenschappen Centrament Stabi M 15

Productkenmerken Centrament Stabi M 15

Aard van het toevoegmiddel Stabilisator EN 934-2: T 4

Benaming van het toevoegmiddel Centrament Stabi M 15

Kleur Bruinachtig

Vorm Poedervormig

Conformiteitscertificaat 0754-CPD-02-1065.2

Aangewezen instantie MPA, Karlsruhe

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

Kleuridentificatie Violet

Leveringsvorm Zakken van 10 kg

Opmerking: De in deze fiche voorgestelde gegevens zijn gemaakt op basis van onze ervaringen, naar eeren geweten, echter niet bindend. Het
productmoetop debetreffende bouwobjecten, toepassingen en de bijzonder plaatselijke vereistenwordenafgestemd.Dit vooropgesteld, staan wijborgvoor de
 juistheidvan deze gegevens in het kader vanonze verkoops- en leveringsvoorwaarden. Devan debeschrijvingafwijkendeaanbevelingenvan onze medewerkers zijn
voor ons slechtsbindendindien zij schriftelijk worden bevestigd. In elk geval moeten de algemeen geldende regels van de techniek worden nageleefd.

Uitgave 07/11. Dit drukwerk werd technisch herwerkt. Voorgaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet meer
worden gebruikt. Bij een technisch herwerkte nieuwe druk wordt deze uitgave ongeldig.
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