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Beschrijving 
 

Hoogwaardige heldere curing compound 
op basis van thermoplastisch kunsthars 
voor industriële betonvloeren. 

Toepassingen 
 
Voor het beschermen en nabehandelen van verse 
chape-beton, beton voor industriële vloeren en 
mortel. 

Algemene Kenmerken 
 

Uitzicht                                
Geur                                    
Viscositeit mPa.s/20°C        
Dampspannning 20°C Pa   
Relatieve dichtheid/20°C     
Zelfontbranding °C                  
Kookpunt/kooktraject °C    
Smeltpunt/smelttraject °C    
Vlampunt °C                         
Wateroplosbaarheid            
 

 
 

Vloeibaar 
kenmerkend 
1 
600 
0,855 
260 
162 – 192 
<-20 
41 
vormt een emulsie 
met water 

Gebruiksaanwijzing 
 

▪ Met behulp van een nevelspuit gelijkmatig 
over het oppervlak vernevelen nadat het 
beton- of morteloppervlak afgewerkt en mat 
geworden is. 

 
▪ Gereedschap reinigen met SODECURE. 
 
▪ SODECURE kan ook toegepast worden voor 

het verwijderen van overmatige vlekken of 
vlakken SOCURE.  

 
▪ Liefst zorgen voor voldoende ventilatie tijdens 

het verwerken. 

Eigenschappen 
 

▪ SOCURE is een hoogwaardige curing 
compound die een weerstandbiedende 
kleurloze film nalaat op het beton dat 
daardoor gedurende lange tijd beschermd is. 

 
▪ Voorkomt te snelle uitdroging, ontoereikende 

uitharding, stofvorming en krimpscheuren. 
Het bevordert het volledig hydrateren van het 
cement. 

 
▪ Dringt diep in de betonporiën door. 
 
▪ Vertraagt de carbona(ta)tiereactie waardoor 

de wapening beschermd wordt tegen 
roesten. 

 
▪ Beïnvloedt het esthetisch aspect van het 

beton niet. 

Verbruik – Dosering 
 

Ongeveer 80 à 100 ml per m². 

Verpakking – Opslag 
 
 

▪ 25L – 200L –  1000L 
 
▪ Bewaren in goed gesloten verpakking in een 

gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte. 
 
▪ Voorzichtig behandelen om lekkage te 

voorkomen. 

Voorzorgen bij gebruik 

     
 
Ontvlambaar product 

Inlichtingen 
 

SOFEL bvba 
KLEIN FRANKRIJK 10     B - 9600   RONSE 
Tel +32 55 / 301.640 – Fax +32 55 / 305.118 

e-mail: info@sofel.be 
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Carbonatie of carbonatatie treedt 'van nature' op in beton. Tijdens de verharding van 
het beton ontstaat calciumhydroxide (uit cement) wat reageert met koolstofdioxide uit 
de atmosfeer. Calciumhydroxide zorgt voor het alkalische milieu in het beton en 
beschermt zo de wapening (bij een hoge pH (> 12,5) wordt het staal gepassiveerd). 
Door de carbonatatiereactie daalt de pH-waarde uiteindelijk tot onder de 8 à 9, 
waardoor corrosie van de wapening 
(betonrot) mogelijk wordt. Carbonatatie treedt echter alleen op in drogende 
omstandigheden.  
Een curing compound zorgt ervoor dat het uitdrogen van versgestort beton 
voorkomen wordt. Fysisch gezien legt de compound een dunne film over het 
betonoppervlak waardoor de verdamping tegengegaan wordt. Koolstofdioxide kan 
enkel maar  binnendringen in de beton als de poriën open zijn (= als de beton 
uitgedroogd is), maar doordat de curing compound zorgt voor het tegengaan van het 
uitdrogen van de beton, wordt ook de carbonatatie reactie tegengegaan. 
 


