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ALUMINAATCEMENT

Cement met calciumaluminaten

0333
KERNEOS
8, rue des Graviers
F-92521 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
TEL : +33 1 46 37 90 00 – FAX : +33 1 46 37 92 00
USINE : Dunkerque
13
0333-CPR-8401
Ciment d’aluminates de calcium
EN 14647 – CAC
Préparation de béton, mortier, coulis, etc.
Les performances déclarées
sont définies par la désignation du ciment

Eigenschappen
Aluminaatcement is een cement op basis van calciumaluminaten in tegenstelling
tot Portlandcement dat calciumsilicaten bevat.
Deze aluminaten laten geen kalk vrij tijdens de hydratatie en geven aan aluminaat
beton en mortel de volgende speciale eigenschappen:
- snelle uitharding;
- verhoogde chemische weerstand;
- hoge slijtvastheid;
- weerstand tegen hogere temperaturen;
- binding bij koud weer;
- niet verwerken bij + 30°C en hoger.
BINDING
Begin

3h00 - 5h00

Einde

3h30 - 5h30

Verpakking
Zakken van 25 kg. De houdbaarheid is 6 maanden in de originele, gesloten
verpakking en droog bewaard.

TECHNISCHE PARAMETERS

PN.705.02/03.L289

Drukweerstand
na 6h
		na 24h
		
na 28 dagen
Buigweerstand
na 6h
		na 24h
		
na 28 dagen

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan
voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie
dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze
producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig
opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische
Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279.
BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF is EN ISO 9001 gecertificeerd.Certificaat: BE 04/01432

Minimale weerstanden
MPa (N/mm²)
30
50
60
4
5
6,5
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