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Toepassingsgebied 
 
  Van zodra de temperatuur daalt onder +10°C, wordt het toevoegen van Isofrost®   

aan mortel en betonspecie onontbeerlijk. Door toevoeging van Isofrost®   

gaan de ontwikkeling van de hydratatiewarmte van het cement en de verharding  
van het beton gevoelig sneller verlopen. De aanvangsweerstand neemt gevoelig toe 
vanaf de eerste uren en bevriezen van het jonge beton wordt vermeden. 
Isofrost®  is niet geschikt voor mortel of beton dat rechtstreeks in contact staat  
met wapeningsstaal. Het mag niet gebruikt worden met alumina-, slakken- en 
kalkhoudende cementsoorten. 

 
Eigenschappen 
 
  Het inzetten van de binding wordt bespoedigd. 

 De normale verhardingsduur verkort tot 50%. 
 De eindweerstand van het beton, behandeld met Isofrost®, ligt hoger dan bij  

onbehandeld beton. 
 De drukweerstand van 5 N/mm², algemeen aanvaard als vorstvrije drempel,          

wordt sneller bereikt. 
 De verwerkbaarheid verbetert.  
 Isofrost® bevat 30 % calciumchloride. 

 
Technische gegevens 
Resultaten bepaald in normklimaat, 20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid

 
 Dichtheid 1,33 kg/dm³ 

Vorm vloeistof
Kleur bruin  
pH-waarde ± 10

 
De vermelde waarden zijn gemiddelde waarden, die onder labo-omstandigheden bereikt werden.  
Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen de aangegeven waarden van een individuele levering  
zonder beïnvloeding van de productkwaliteit, minimaal afwijken. 
 

Verpakking 
 

 
 

 5 l, 25 l  
 
Bewaring 
 

 Geen specifieke maatregelen 
noodzakelijk. 

 
Verbruik 
 

 tot 0°C:  
1 l per 100 kg cement 
tot -5°C:  
2 l per 100 kg cement 
tot -10°C:  
3,6 l per 100 kg cement 
 

Veiligheidsmaatregelen 
 

 Zie veiligheidsfiche. 
 

 
Verwerking 
 
 Machinaal mengen 

De juiste hoeveelheid Isofrost® met een deel van het aanmaakwater in de betonmolen gieten.  
Daarna het zand/grind en de cement toevoegen en vervolgens de rest van het aanmaakwater. 
Wanneer Isofrost® samen met andere hulpstoffen gebruikt wordt, moeten deze afzonderlijk toegevoegd worden.
 
Handmatig mengen 
De afgemeten hoeveelheid Isofrost® oplossen in een deel van het aanmaakwater en vervolgens toevoegen aan het 
zand/grind en de cement. De rest van het aanmaakwater erbij voegen tot de gewenste consistentie bereikt is. 
Wanneer Isofrost® samen met andere hulpstoffen gebruikt wordt, moeten deze afzonderlijk toegevoegd worden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke 
berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze 
medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan 
ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.

 


