
TECHNISCHE FICHE
Sika® Plastiment® Flow-30
WATERREDUCERENDE / PLASTIFICERENDE BETONHULPSTOF

OMSCHRIJVING
Sika® Plastiment® Flow-30 is een vloeibare hulpstof
voor beton die gebruikt wordt als waterreduceermid-
del of plastificeerder.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Sika® Plastiment® Flow-30 is een uniek product dat ge-
schikt is voor de productie van stortklaar beton.
Sika® Plastiment® Flow-30 wordt voornamelijk ge-
bruikt voor de volgende toepassingen:

Productie van ter plaatse gemengd en stortklaar be-
ton

▪

Voor de productie van beton met verlengde trans-
port- of plaatsingstijden voor bij warm weer

▪

Beton met aangehouden verwerkbaarheid▪
Afhankelijk van de gebruikte dosering; van S0 tot S4▪

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
Sika® Plastiment® Flow-30 werkt door absorptie op het
oppervlak cementdeeltjes waardoor sterische hinde-
ring en elektrostatische afstoting tussen de cement-
deeltjes veroorzaakt worden, wat resulteert in een ho-
gere dispersiegraad, stroming en retentie.
Sika® Plastiment® Flow-30 biedt de volgende gunstige
eigenschappen:

Krachtige plastificerende werking▪
Uitstekende vloeibaarheid wat resulteert in minima-
le plaatsings- en verdichtingsinspanningen

▪

Kostenefficiënt, structureel economisch▪
Hogere ultieme sterktes▪
Duurzaam beton▪
Bevat geen chloriden of andere corrosiebevorderen-
de ingrediënten voor het staal

▪

GOEDKEURINGEN / NORMEN
Sika® Plastiment® Flow-30 voldoet aan de eisen van NF
EN 934-2 tab 2.

PRODUCTINFORMATIE
Verpakking Vat van 210 L▪

IBC van 1000 L▪
Bulk▪

Uiterlijk / Kleur Bruine vloeistof

Houdbaarheid 15 maanden na de productiedatum, indien op de juiste wijze opgeslagen in
onbeschadigde containers.

Opslagcondities Beschermen tegen direct zonlicht en vorst.

Dichtheid 1,050 ± 0,020

pH-Waarde 4,5 ± 1,0

Traditioneel droge stof gehalte 17,0 ± 1,7% (halogeen)

Totale chloride-ionen gehalte ≤ 0,1 %

Equivalent natriumoxide ≤ 2 %
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VERWERKINGSINFORMATIE
Aanbevolen dosering 0,1 - 3,0 % van de hoeveelheid aan bindmiddel.

Dosering Sika® Plastiment® Flow-30 wordt toegevoegd aan het aanmaakwater of sa-
men met het water in de betonmixer.

WAARDENBASIS
Alle technische gegevens vermeld in deze technische
fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel ge-
meten gegevens kunnen verschillend zijn door om-
standigheden buiten onze controle.

LOKALE BEPERKINGEN
Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voor-
schriften, de prestaties van dit product van land tot
land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productin-
formatieblad voor de precieze beschrijving en toepas-
singsmogelijkheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIG-
HEID
Voor informatie en advies over de veilige hantering,
opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij
naar het meest recente veiligheidsinformatieblad die
fysische, ecologische, toxicologische en andere veilig-
heidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE
De informatie, en met name de aanbevelingen met be-
trekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-
producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op ba-
sis van de huidige kennis en ervaring van Sika met pro-
ducten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behan-
deld en toegepast onder normale omstandigheden in
overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In
de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderla-
gen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zoda-
nig dat er geen garantie kan worden ontleend met be-
trekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor
een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voort-
vloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze
informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of
enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker
van het product moet de verenigbaarheid van het pro-
duct testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika
behoudt zich het recht om de producteigenschappen
te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen en-
kel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in
de veronderstelling van een uitvoering die niet con-
form is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten
van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle be-
stellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop-
en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de
meest recente uitgave van het lokale technische infor-
matieblad te raadplegen voor het betreffende pro-
duct; exemplaren hiervan worden op verzoek ver-
strekt.
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TECHNISCHE FICHE
Sika® Plastiment® Flow-30
Maart 2019, Versie 01.01
021301011000002942

2 / 2


