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MasterPozzolith 18 BV  
  

Korábban: Liquol BV 18 (BV) 

 
  

Lignin bázisú képlékenyítő adalékszer, téli verzió; képlékenyítő betonadalékszer az 
MSZ EN 934-2:2012; 2. táblázat szerint  (Képlékenyítő adalékszer)   

 

  

TERMÉKLEÍRÁS  
  
A MasterPozzolith 18BV képlékenyítőszerként 

alkalmazható a keverővíz mennyiségének 

csökkentésére, ill. a transzportbeton konzisztenciájának 

növelésére. A termék alkalmazható légpórusképző 

adalékszerekkel kombinálva is. A légpórusrendszer 

hátrányos hatásainak elkerülése érdekében azt 

javasoljuk, hogy a MasterPozzolith 18BV adalékszert 

legfeljebb a cement tömegére vetített 0,5 

tömegszázalékban adagolják.  
  

A MasterPozzolith 18BV diszpergáló hatást fejt ki a 

cementre, és meggátolja a finoman eloszlott 

cementrészecskék újratömörödését. Ennek 

következtében egyenletes, homogén  cementpép 

keletkezik, amely alacsony belső súrlódású, és ezáltal 

biztosítja a beton jobb bedolgozhatóságát. A 

MasterPozzolith 18BV jó képlékenyítő hatást nyújt 

mérsékelt kötéskésleltetéssel, és nagyobb végső 

betonszilárdsággal.   
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK  
  
• Transzportbeton   
FELDOLGOZÁS  
  
A MasterPozzolith 18BV adalékszert a keverővíz után 

kell hozzáadni.   
ADAGOLÁS  
  
Javasolt adagolási mennyiség:  

a cement tömegére számított 0,1 % - 0,9 %  

  
ÚTMUTATÁSOK  
  
Az adalékszerek előállításához felhasznált egyes 

alapvető nyersanyagok széles spektrumú 

szagváltozatokkal rendelkezhetnek, mivel részben 

természetes kiindulási anyagokról van szó.  

  

A különböző szagok igazolhatóan nem befolyásolják a 

betonra vagy a habarcsra gyakorolt, termékre jellemző 

hatást. A BASF Performance Products GmbH garanciát 

vállal arra, hogy a leszállított adalékanyagok hatása 

teljes mértékben változatlan marad. Ebben a 

vonatkozásban, a BASF Performance Products GmbH 

saját maga ellenőrzi az adalékszereket az EN 934-2 

előírásai szerint, és egy megfelelő jogosultsággal 

rendelkező külső minőségellenőrző állomás is végez 

ellenőrzéseket.   
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK  
  
Kérjük, a veszélyességi, biztonsági és hulladékkezelési 

útmutatásoknak nézzen utána az EK biztonsági 

adatlapon és a csomagolás címkéjén.  

  
CE TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT  
  
Teljesítmény nyilatkozat hivatkozási száma: 30609261  
Kloridion-tartalom: max. 0,10 tömeg-%   
Alkálifémion-tartalom: max. 8,0 tömeg-%  Korróziós 

tulajdonság: Csak olyan komponenseket tartalmaz, 

amelyek megfelelnek az MSZ EN 934- 

1:2008, A.1 Függelék előírásainak   
Vízigény csökkenése: teljesítve 

Nyomószilárdság: teljesítve   
Frissbeton levegőtartalma: teljesítve    
Veszélyes anyagok: Nem veszélyes  
  
TÁROLÁSI FELTÉTELEK  
  
1 ½ évig tárolható  

+5° C és +30° C közötti hőmérsékleten tárolandó a 

fagyott anyagot lassan fel kell melegíteni, és utána 

egyneművé kell tenni  

     

KISZERELÉS  Termékszám  
 57022900  

 1000 kg konténer                                                     51258196  

     

        
        



          

  
  

  

  

  

MasterPozzolith 18BV  
  

Korábban: Liquol BV 18 (BV) 

 
  

Lignin bázisú képlékenyítő adalékszer, téli verzió; képlékenyítő betonadalékszer 
az MSZ EN 934-2:2012; 2. táblázat szerint  (Képlékenyítő adalékszer)   

  

    
  

Termékadatok    

Sűrűség  kb. 1,18 g/cm³ (+20° C-on)  

Halmazállapot  folyékony  

Szín  barna  

pH-érték  9,0-11,0  

Szilárdanyag-tartalom  kb. 32,5 tömeg-% (+150 °C-on IR-szárítóval mérve)  

Kloridtartalom  < 0,10 tömeg-%  

  

  

  

TM-sz: 1139   Kiadás   2014.02.18.  
  

Jogi tudnivalók Ez a műszaki adatlap, ahogy egyéb műszaki útmutatóink és tájékoztatóink is, csak a jelen termék 

sajátosságainak leírására, a termék feldolgozási és alkalmazási lehetőségeinek ismertetésére szolgál. Nem garantálja 

azonban a termék bizonyos tulajdonságait, vagy valamely konkrét felhasználási célra való alkalmasságát, és az 

ismertető nem tartalmazza a teljes használati utasítást sem. Mivel műszaki adatlapjaink változtatásának jogát 

fenntartjuk, a vevő kötelessége gondoskodni arról, hogy a mindenkori aktuális műszaki adatlap a rendelkezésére álljon. 

Az aktuális műszaki adatlapok minden telephelyünkön megrendelhetők, vagy beszerezhetők a honlapunkon 

(www.master-builders-solutions.basf.at ). Ezen kívül, érvényben van az Általános szerződési feltételeink aktuális 

változata is.  
  

  

BASF Performance Products GmbH - Betonadalékszerek üzletág  
A-8670 Krieglach, Roseggerstraße 101, Tel: 03855/2371, office.austria@basf.com, www.master-builders-solutions.basf.at, 

sürgősségi telefonszám:+491802273112  

http://www.basf-cc.at/


        
        

          


