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Sika MaxMix® Frostproofer 
Geconcentreerde antivries en versneller voor mortel 

Product 
Omschrijving 

 
Geconcentreerde vloeibare hulpstof voor mortel en beton (zonder wapeningsijzer) 
voor het bekomen van snellere bindingstijden bij lage temperatuur. 
Product conform EN-934-2. 

Toepaasingen  Antivries hupstof voor toepassingen bij temperaturen tot -2°C. 
 Versneller voor toepassingen die een snelle binding vereisen. 

Voordelen  Sneller bindingstijd. 
 Antivries hulpstof voor uitvoeringstemperaturen tot -2°C. 
 Geconcentreerd product voor een makkelijker hantering en verminderde opslag-
en transportkosten. 
 Gemakkelijk doseersysteem die geen verlies noch verspilling verzekert tijdens 
het verdunnen met zuiver water. 

Productinformatie  

Vorm 
 

Uiterlijk / Kleur Bleke strokleurige vloeistof 

Verpakking 1 l kunststoffles met doseersysteem 

Opslag 
 

Opslagcondities Opslaan in onbeschadigde originele en verzegelde verpakking, in droge 
omstandigheden bij temperaturen tussen +5°C en +25°C. 
Beschermen tegen rechtstreeks zonlicht en vorst. 

Houdbaarheid 12 maanden 

Technische gegevens 
 

Chemische basis Calciumchloride 

Densiteit ∼ 1,36 kg/l (bij +20°C) 

pH ~ 7,5 
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Systeeminformatie  

Nota op de uitvoering 
 

Verbruik 1,27% van het cementgewicht conform EN-934-2 voor betonhulpstoffen. 
 
Sika raadt 75 ml per zak van 25 kg cement aan. Bij zeer koude temperaturen, kan 
de dosering verhoogt worden tot 100 ml per zak van 25 kg cement. 

Uitvoering 
 

Verwerking /  
Gereedschap 

De fles schudden en de kinderbeveiligingskap verwijderen. 
Drukken op de fles om de doseerdop te vullen. 
Sika MaxMix Frostproofer toevoegen aan het zuivere aanmaakwater en mengen 
om te verspreiden. 
Gieten in de betonmolen en zand en cement toevoegen. 

Reinigen van het 
gereedschap 

Reinig alle gereedschap en applicatiematerieel onmiddellijk na gebruik met water. 
Uitgehard  product kan uitsluitend mechanisch worden verwijderd. 

Opmerkingen bij 
verwerking / Beperkingen 

Bij het gebruik van Sika MaxMix Frostproofer, rekening houden met een zorgvuldig 
gedefineerd mengsel en moeten de lokale materialen op voorhand getest worden. 
 
Altijd er voor zorgen dat er geen vorst, ijzel of bevroren materiaal aanwezig is. Het 
gebruik van warm water zal helpen de temperatuur van de gemengde materialen 
hoger dan +3°C te behouden. 
 
Niet gebruiken voor mortel of beton die wapeningsijzers bevatten. 
 
Sika MaxMix Frostproofer niet toevoegen aan droog cement. 
 
Er altijd voor zorgen in het begin een minimaal hoeveelheid aanmaakwater te 
gebruiken en er bijkomend aan toevoegen aan het einde. Dit zal toelaten de 
gewenste consistentie te bekomen. 
 
Alvorens toe te passen, verenigbaarheidstesten uitvoeren. 

Waardenbasis Alle technische gegevens vermeld in deze Technische Fiche zijn gebaseerd op 
laboratoria testen. 
Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten 
ons controle. 

Lokale beperkingen Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit 
product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg het locale productinformatie-
blad voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden. 

Veiligheids- en 
gezondheids-
voorschriften 

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van 
chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad 
die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat. 

Herinnering Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en 
gehanteerd. 
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Wettelijke 
informatie 

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het 
eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige 
kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld 
en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van 
Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden 
ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot 
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid 
voortvloeiend 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 product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt 
zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in 
geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een 
uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen 
te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en 
leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale 
technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan 
worden op verzoek verstrekt. 

CE-labelling 

 
0086 

Sika Ltd 
Welwyn Garden City, UK 

AL7 1BQ 

0086-CPD-472347 

08 

EN 934-2:T7 

Gehalte chloor-ionen < 25,5% g/g 

Alkaligehalte < 1,8% g/g 

Corrosief gedrag Conform EN 934-1 clause 5.1  

 
 
         

 
 
 
 
Sika nv 
Pierre Dupontstraat 167 
BE-1140 Evere 
België

Tel. +32 2 726 16 85 
Fax +32 2 726 28 09 
www.sika.be
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