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TamCem HCA er et flytende tilsetningsstoff for alle typer 
fersk betong og sementblandinger der det settes krav til en 
utvidet ‘åpentid’ innenfor byggeprosessens tidsramme. 
Produktet er formulert for effektivt å kunne kontrollere 
sementhydratisering. Dette gjør det mulig å møte mulige 
utvidete ventetider eller forsinkelser på byggeplass, eller 
under transport av betongen eller sementblandingen. 
TamCem HCA eliminerer mengden avvist betong (på grunn 
av bearbeidelighetstap) og hjelper entreprenører til å holde 
seg innenfor, eller til og med redusere, det opprinnelig 
beregnede materialbudsjettet. 
 
TamCem HCA er et svært effektivt tilsetningsstoff for 
kontrollert hydratisering av all sprøytebetong 
(våtmetoden). Stoffet kan benyttes ved tunnelsprøyting 
der det kreves lavt prelltap og god fasthetsutvikling i 
kombinasjon med alkalifrie akseleratorer av typen 
TamShot.  
 
Ved å tilpasse dosering kan størkningstider til fersk betong 
utvides til typisk å gi ‘åpentider’ i området 4 til 8 timer, 
men kan utvides opp til 2 dager om nødvendig.   
 
TamCem HCA innfrir kravene i EN 934-2 for 
størkningsretarderende tilsetningsstoffer, kravene i EN 
934-5 for konsistenskontrollerende tilsetningsstoffer, og 
kravene i ASTM C-494 for Type B (retarderende)og Type 
D (vannreduserende og retarderende) tilsetningsstoffer.  
 
 

EGENSKAPER OG FORDELER 

 
> Kontrollert utvidet ‘åpentid’ til betong og 

sementblandinger tillater økt fleksibilitet på byggeplass 
> Tillater byggeplasser i tettbebygde bystrøk å lagre 

fersk betong og sementblandinger på dagskiftene for å 
unngå behovet for betongproduksjon på nattskiftet 

> Betydelig reduksjon i deponert avfall fra avviste eller 
returnerte betonger og sementblandinger 

> Forbedrer ytelsen til sprøytebetongakseleratorer 
> Fordelaktig i miljøer med høy temperatur og høy 

fuktighet 
 

TYPISKE BRUKSOMRÅDER 

 
TamCem HCA reagerer med alle typer Portlandsementer 
og kan benyttes til å kontrollere hydratiseringen av 
sementbaserte ‘grouts’, mørtler og betonger. Typiske 
bruksområder for TamCem HCA er i 
undergrunnkonstruksjoner / tunnel og gruvedrift, slike 
som: 
> Sprøytebetong 
> TBM ‘Backfill grouts’ 
> Stabilisering av  TamCrete MFC til forinjeksjon 
> Alle betong og ‘grout’ anvendelser med krav til utvidet 

‘åpentid’ 
 

TEKNISKE DATA 

 

TamCem HCA  

Form og Farge Flytende klar grønn 

Densitet (ISO 758) kg/dm3 1,08 ± 0,02 

pH (ISO 4616) 1,0 ± 0,5 

Na2O-ekvivalent (EN 480-

12), % 
< 0,1 

Kloridinnhold (EN 480-10), 

% 
< 0,1 

Alt ved 20°C 

 
Alle tekniske data angitt her er basert på tester utført ved 
laboratoriebetingelser.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Whilst any information and/or specification contained herein is to the best of our knowledge, true and accurate, we always recommend that a trial be carried out to confirm suitability of the 
product. Please note regional climatic conditions may cause a variation in the performance of the product. No warranty is given or implied in connection with any recommendations or 

suggestions made by us or our representatives, agents or distributors. The information in this data sheet is effective from the date shown and supersedes all previous data. Please check with 
your local Normet office to confirm that this is current issue. TamCem HCA V1NO-16 
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RETNINGSLINJER VED BRUK 

 
Kontakt Normet Norway AS for detaljert informasjon om 
bruk av TamCem HCA.  
 
TamCem HCA skal tilsettes direkte på blandestasjon eller 
på betongbil med en anbefalt dosering mellom 0,3% til 2% 
av blandingens sementinnhold.   
 
I alle tilfeller anbefales det å utføre forundersøkelser som 
involverer alle komponenter, slike som sement, flygeaske, 
mikrosilika, sand og tilslag, for å optimalisere nødvendig 
dosering som kreves for å opprettholde bearbeidelighet 
med superplastiserende tilsetningsstoffer av type 
TamCem.  
 
Alle forundersøkelser og tester skal være i henhold til EN, 
ASTM, DIN eller EFNARC standarder for å kunne evaluere 
ytelsen til den beste blandingsresepten mot økonomiske 
vurderinger. Vær vennlig alltid å involvere din lokale 
Normet representant for teknisk og økonomisk støtte. 
 

FORPAKNING 

 
TamCem HCA kan leveres i fat, IBC, og i bulk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAGRING 

 
TamCem HCA skal lagres tørt ved romtemperatur (min 5°C 
og maks 38°C) i lukket beholder og beskyttet mot direkte 
sollys. Dersom disse forholdene opprettholdes, og 
forpakningen holdes uåpnet, vil produktet være 
lagringsstabilt i minst 12 måneder.   
 
TamCem HCA fryser til is ved ca –2°C, men vil gjenvinne 
sin fulle funksjonalitet etter tining og forsiktig mekanisk 
omrøring.  
 

HELSE OG SIKKERHET 

 
TamCem HCA skal kun benyttes slik som foreskrevet. Vi 
anbefaler alltid å lese Sikkerhetsdatabladet grundig før 
produktet benyttes. Våre anbefalinger for bruk av 
personlig beskyttelsesutstyr skal følges strengt. 
Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig på forespørsel til din 
lokale Normet-representant.  


