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Product datablad  
Raddiplus C 

 
Productomschrijving 
Raddiplus C bindmiddelcompound is een hoogwaardig Calciumsulfaat bindmiddel (CAB-40), geproduceerd 
volgens de norm DIN EN 13454 en is een ideale basis voor de productie en verwerking van kwalitatieve 
calciumsulfaat/anhydriet gietvloeren. Raddiplus C is gebaseerd op zuiver thermisch (RO- Rookgas 
Ontzwaveling) anhydriet en is geschikt voor de productie en verwerking van gietdekvloeren als hechtende of 
zwevende vloer, losliggend op folie en zeer geschikt als dekvloer inclusief vloerverwarming.  
Afhankelijk van toeslagmaterialen en mengverhoudingen kunnen gietdekvloeren van verschillende 
sterkteklassen worden geproduceerd. Door de specifieke eigenschappen en hoge sterktes die kunnen worden 
bereikt, is Raddiplus C uitermate geschikt als bindmiddel voor gebruik in premix droge mortelsystemen, als ook 
in 2-kamer silosystemen en Mixmobiele systemen. 

 

> Technische specificaties en eigenschappen        

Vloeimaat met Hägermannkegel     22-24 cm 
Open tijd gietvloerspecie*      30-45 minuten na verpompen 
Druk- en buigtreksterkte van het bindmiddel    CAB 40 volgens DIN EN 13454 
Beloopbaar na*       circa 24 uur 
Gedeeltelijk belastbaar na*      4 dagen 
Brandbaarheid       A1, onbrandbaar 
pH-waarde (specie)      alkalisch, pH > 11 
Schudgewicht       circa 1,2 kg/dm³ 
Opstarten vloerverwarming      na 4 dagen 
Zwel- en krimpgedrag      ≤ 0,2 mm/m 
*) afhankelijk van verhardingsomstandigheden 

> Logistiek en veiligheidsvoorschriften 

Leveringsmogelijkheden      big-bag en bulk 
Houdbaarheid       mits droog en beschermd opgeslagen is Raddiplus C 
        6 maanden houdbaar na leveringsdatum 
Veiligheidsinformatie                      zie veiligheidsblad Raddiplus C 

> CE-Keurmerk   

CASEA GmbH      06     
Pontelstraβe 3      04 16911 203 

 99755 Ellrich      0432-CPR-00146-01 
                   Deutschland                     EN 13454-1:2004, Calciumsulfaat bindmiddel CAB40 
           Voor de productie van dekvloeren binnen gebouwen 
        Brandklasse  A1 
        pH-waarde  ≥ 7 
        Sterkteklasse  40 
        Calciumsulfaatgehalte  ≥ 85% 
        Krimp en zwel  ≤ 0,2mm/m 

Informatie 
Dit productblad is 
naar beste weten 
opgesteld en 
vervangt alle eerdere 
productbladen. De 
inhoud hiervan is niet 
juridisch bindend. 
 

 

 
 
Voor verdere 
informatie kunt u 
zich wenden tot: 
CASEA GmbH 
Pontelstraβe 3 
99755 Ellrich 
Deutschland 
T +49 36332 89-100 
F +49 36332 89-202 
info@casea-gips.de 
www.casea-gips.de 
 

Een onderneming 
van de  
REMONDIS-groep 

0432 


