
 

 

MasterLife SRA 895 
Eddig: Rheomac® 895 

Zsugorodáscsökkentő betonadalékszer (SRA), az SN EN 934-2: TNB.6 szerint 

  

 

TERMÉKLEÍRÁS 

A MasterLife SRA 895 adalékszer poliglikol-éterek keve-

réke, amely nagy mértékben csökkenti a beton zsugoro-

dását, különösen a száradási zsugorodást, tartósan csök-

kenti a pórusoldat felületi feszültségét, és finomítja a ce-

mentkő pórusrendszerét. 

 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

Kisebb zsugorodási tömegű betonok 

Nagy tömörségű betonok. 

 

FELDOLGOZÁS 

Az optimális hatás akkor érhető el, ha az adalékszert a 

keverővízzel egyidőben, vagy közvetlenül azt követően, 

de más adalékanyagoktól elkülönülten adagolják hozzá a 

betonkeverékhez. Kerülni kell a száraz keverékhez való 

hozzáadást.  Az adalékszer optimális hatásának elérésé-

hez minimum 45 - 60 másodperc nedves keverési időt 

javasolunk, a keverőgép fajtájától és típusától függően. 

 

ADAGOLÁS 

0.5 - 2.0 % a cement tömegére vonatkoztatva 

 

ÚTMUTATÁSOK 

 

BIZTONSÁGI UTSÍTÁSOK 

Kérjük, a veszélyességi, biztonsági és hulladékkezelési 

útmutatásoknak nézzen utána az EK biztonsági adatlapon 

és a csomagolás címkéjén. 

 

TÁROLÁSI FELTÉTELEK 

Eltartható 1 évig 

+10° C és +30° C között tárolandó 

 

 

KISZERELÉS Cikkszám 

F 200 kg 56542085 

K 25 kg 50195512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A hatásosságot befolyásolja a hozzáadott adalékszer 
mennyisége, a keverési idő, a cement fajtája és meny-
nyisége, a finom szemcsetartalom, a víztartalom  (víz / 
cement érték), stb.  
A friss beton tulajdonságait általában nem befolyásolja 
hátrányosan, és előállíthatók légbuborékos betonok, 
adott esetben kicsit több légbuborékképző adalékszer 
hozzáadásával. 
A zsugorodáscsökkentő adalékszerek alkalmazásával 
kis mértékben csökkenthető a szilárd beton nyomószi-
lárdsága.  

Az optimális eredmény elérése érdekében, a csökkentett 

zsugorodású betonokat az általános építési szabályoknak 

megfelelően, és kellően hosszú ideig kell utókezelni. 
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Zsugorodáscsökkentő betonadalékszer (SRA), az SN EN 934-2: TNB.6 szerint 

  

 

Termékadatok 

 

 

 

Halmazállapot 

 

Homogén, átlátszó folyadék 

 

Szín 

 

Színtelen 

 

Sűrűség 

 

1.01 ± 0.02 g/cm
3
 

 

Szilárdanyag-tartalom 

 

95.0 ± 4.8 % 

 

Gyulladáspont 

 

kb. 200 °C 

 

Viszkozitás 

 

< 200 mPa s 20 °C esetén (Brookfield) 

 

TM-sz.: 1093, 2014.02.18-i kiadás 

Jogi tudnivalók 

Ez a műszaki adatlap, ahogy egyéb műszaki útmutatóink és tájékoztatóink is, csak a jelen termék sajátos-
ságainak leírására, a termék feldolgozási és alkalmazási lehetőségeinek ismertetésére szolgál. Nem ga-
rantálja azonban a termék bizonyos tulajdonságait, vagy valamely konkrét alkalmazási célra való alkal-
masságát, és az ismertető nem tartalmazza a teljes használati utasítást sem. Mivel fenntartjuk a műszaki 
adatlapjaink változtatásának jogát, a vevő kötelessége gondoskodni arról, hogy a mindenkori aktuális mű-
szaki adatlap a rendelkezésére álljon. Az aktuális műszaki adatlapok minden telephelyünkön megrendel-
hetők, vagy a honlapunkról (www.basf-cc.at) beszerezhetők, a "Termékek" menüpont alatt, a Letöltés 
gomb megnyomásával. Ezen kívül, érvényben van az Általános szerződési feltételeink aktuális változata 
is.  

BASF Performance Products GmbH - Betonadalékszerek üzletág 
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solutions.basf.at, Sürgősségi tájékoztatás:+491802273112 
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