
Centricrete HCS
Eén-componenten cementsuspensie voor het injecteren
van scheuren en holle ruimten in beton en metselwerk

Voorbereidende maatregelen 
Voor de injectie is een onderzoek van het bouw-
werk resp. de ondichtheden volgens de stand en
de regels van de techniek door te voeren en in
een injectieconcept vast te leggen.

Mengen van de componenten
Centricrete HCS wordt met water in de aangege-
ven mengverhouding angemaakt. Voor het men-
gen is een snel draaiende menger te gebruiken
(colloïdaal-menger). Als alternatief kan een vierar-
mige korfmenger, aangedreven d.m.v. een hand-
boormaschine met minimaal 800 t / pm worden
gebruikt.

Voor het mengen wordt water in een schone
emmer klaargezet en Centricrete HCS met langz-
ame roerbewegingen toegevoegd.
Daarna begint de te meten mengtijd.

Voor het verkrijgen van een optimale suspensie
dient de mengtijd van minimaal 3 min in acht te
worden genomen. Additieven in het bindmiddel
ontplooien na een paar minuten hun volledige wer-
king. Een herhaald mengen na een rijpingstijd van
2 min. verbeterd de viscositeit en de injecteerbaar-
heid. Tweede mengtijd 1 min.

De viscositeit kan met de Marsh trechter (4,76
mm) op de bouwplaats worden gecontroleerd.

De standaard leveringsvorm (20 kg bindmiddel)
maakt de aanmaak van ca. 27 kg ≈ 15 l cement-
suspensie mogelijk.

Injectie
De injectie gebeurt met de injectiepomp MC-I 910
(1-K pomp) met lage druk.

De injectie moet gebeuren d.m.v. packers en
aansluitingen met een lage stromingsweerstand.
Voor de injectie van Centricrete HCS worden
MC-Schlagpackers en MC-Hammerpackers LP 12
aanbevolen.

Bij bouwdeeltemperaturen onder + 5 °C is de ver-
werking ontoelaatbaar.

Gereedschapsreiniging
Binnen de verwerkingstijd kunnen alle toebehoren
met water worden gereinigd. Aan- of uitgereage-
erd materiaal kan men enkel mechanisch verwij-
deren.

Producteigenschappen 

Toepassingsgebieden

• Constructief afdichtend vullen van scheuren, smalle voegen en holle ruimten in beton en
metselwerk onder droge, vochtige en watervoerende omstandigheden.

• Voorinjectie van grotere holle ruimten in beton en metselwerk vooraf aan een volvlakkige afdichtende
injectie met kunstharsen

• Laagviscose, goed injecteerbare cementsuspensie
• Lange verwerkingstijd
• Snelle sterkte ontwikkeling
• Solide uitharding
• Re-alkaliserend
• Chloridevrij

Verwerkingsrichtlijnen 
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Technische eigenschappen Centricrete HCS

Productkenmerken Centricrete HCS

Kleur grijs

Gereedschapsreinigingsmiddel water 

Levering 20 kg papieren zak 

Opslag De ongeopende originele verpakking is in een droge omgeving bij 
temperaturen tussen + 5 °C en + 25 °C ten minste één jaar 
houdbaar. Dit geldt ook voor het transport. 

Verpakkingsafvalverwerking De verpakking volledig leegmaken. Raadpleeg hiervoor ons 
informatieblad voor verpakkingsvoorschriften „Het MC-
afvalverwijderingsconcept voor leeggemaakte transport- en 
verkoopsverpakkingen“. Dit sturen wij u op aanvraag graag toe.

Veiligheidsaanwijzingen
Let u op de gevarenaanduidingen en de veiligheidsaanbevelingen op de etiketten en in de 
veiligheidsinformatiebladen. GISCODE: ZP1 

* Alle technische waarden werden bij 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid vastgesteld.

Kenmerk Eenheid Waarde* Opmerkingen

Mengverhouding Massadelen 20 : 7 comp. A : water

Dichtheid kg/dm3 1,9 DIN 18555 T1

Uitlooptijd (viscositeit) S ca. 80 ± 20 DIN EN 14117

Drukvastheid 1 d N/mm2 ca. 25,3 DIN EN 196 T1
7 d ca. 54,4

28 d ca. 64,4

Buigtreksterkte 1 d N/mm2 ca. 4,9 DIN EN 196 T1
7 d ca. 4,7

28 d ca. 7,0

Krimp / volume-afname % 0,1 DIN 4227 T5

Verwerkingstijd minuten ca. 60 Naargelang een constant roeren
of een pompende beweging

Laagste °C + 5 Lucht-, ondergrond- en
Toepassingstemperatuur materiaaltemperatuur

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 10/17. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 
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