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• Chloridevrij
• Oplosmiddelvrij
• Concentraat
• Voor binnen en buiten

Toepassing:
OC-17-Antivries wordt toegepast om de uithardingstijd 
te verkorten en de aanvangssterktes van beton, 
metselmortels alsmede cement-dekvloeren te verhogen. 

Technische gegevens:
Basis: anorganische zouten
Kleur: helder 
Consistentie: vloeibaar
Spec. gewicht: 1,43 g/cm3 bij +25 °C
Verpakking: 5 kg verpakking
Verwerkings-/ 
ondergrondtemperatuur: –10 °C tot +25 °C 
Opslag:  koel en droog, 24 maanden 

houdbaar in originele, gesloten 
verpakking. Aangebroken 
verpakking direct opmaken

Benodigd materiaal:  
    Beton:  max. 1% op het bindmiddelgewicht 
 (ca. 250 g per 25 kg cement) 
    Cementmortel: max. 2% op het bindmiddelgewicht 
 (ca. 500 g per 25 kg cement)

Verwerking:
OC17-Antivries wordt in de juiste dosering aan 
het aanmaakwater toegevoegd of wordt tegelijk 
met het additief aan de menger toegevoegd. De 
uithardingsversnelling is afhankelijk van het recept en 
moet worden bepaald door middel van overeenkomstige 
voorafgaande tests om een te snelle reactie te 
voorkomen.

OC17-Antivries Art.nr. 2 05502
Uithardingsversneller

SF/KD/KK/Tet/KKa

Aanwijzing:
Algemene regels voor toepassing in de winter: 
Om met onze antivries een zo groot mogelijk succes te 
behalen, moeten de volgende punten nauwkeurig in acht 
worden genomen: 
•  Vooropgesteld wordt het gebruik van onberispelijke 

additieven. Bevroren bouwmaterialen mogen niet 
worden gebruikt. De geschiktheidstests moeten 
worden uitgevoerd in overeenstemming met de 
geldende richtlijnen en eisen van het desbetreffende 
toepassingsbereik.

•  Corrosiegedrag: 
Bevat stoffen conform EN 934-1:2008 Bijlage A.2: 
Calciumnitraat.

•  Het additief is niet toegestaan conform  
DIN EN 206-1/ DIN 1045-2 voor staal-/spanbeton.

•  Een buitentemperatuur van –10 °C mag tijdens 
de verwerking van beton of mortel niet worden 
onderschreden.

•  De temperatuur van de additieven (water en cement) 
moet bij het aanmaken van beton altijd > +2 °C 
zijn. Zo nodig moet met heet aanmaakwater worden 
gewerkt. De temperatuur van het verse beton mag niet 
lager zijn dan +5 °C.

•  Tot het bereiken van de vriesvastheid (10 N/mm2) 
moeten beschermingsmaatregelen voor de winter 
worden getroffen.

•  De toevoeging van additieven ongeacht soort en 
fabrikaat, ontslaat de gebruiker niet van de verplichting 
om de richtlijnen voor het doorwerken in de winter in 
acht te nemen.

•  Er moet een zo laag mogelijke water/cement-
verhouding worden gekozen, zodat het aandeel van 
bevriesbaar water zo laag mogelijk wordt gehouden.

•  Neem de algemeen geldende technische regels 
en normen in acht, zoals DIN 1053 voor mortel en 
DIN 18550 voor pleisterwerk. In geval van vorst 
mogen metselwerkzaamheden alleen met speciale 
beschermende maatregelen worden uitgevoerd. 
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Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene 
productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad 
van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.


