
 

  
 

BETON İÇİN KRİSTALİN SU YALITIM MALZEMESİ- KATKI MALZEMESİ 
 

 Kendi kendine onarım özelliği ile 0,4 mm’ye kadar olan çatlakları kalıcı olarak kapatır 

 Benzersiz özelliği ile beton kütlesinin ayrılmaz bir parçası haline gelir 

 Beton dayanımını attırır ve betonun geçirgenliğini uygulanır uygulanmaz azaltır 

 Diğer yöntemlerin çoğuna göre daha düşük maliyetlidir 

 İnşat işleri planlamasında esneklik sağlar 

 Şantiyede doğrudan beton mikserine ilave edilebilir 
 

 

ÜRÜN AÇIKLAMASI 
 

SUPERSHIELD ADMIX 100 betonun su yalıtımının yapılması, korunması ve dayanımının arttırılmasına 

yönelik bir toz kimyasal katkıdır. SUPERSHIELD ADMIX 100’ün içindeki özel kimyasal karışımı nemle ve 

çimento hidratasyonunun yan ürünleri ile reaksiyona girerek betonun ayrılmaz bir parçası haline gelen 

yüksek dayanıma sahip kristalin yapılar oluşturur ve su ve diğer kimyasallara karşı geçirimsiz bir bariyer 

görevi görür. Dolayısıyla betonda, su ve diğer kimyasalların tüm yönlerden girişine karşı kalıcı bir 

sızdırmazlık sağlanır. Nemin bulunduğu ortamlarda kristalin yapısı meydana gelir, dolayısıyla sonradan 

tasman veya çekme nedeniyle çatlaklar meydana gelmesi durumunda içeri giren su kristalleşme sürecini 

tetikler ve yeni kristaller oluşmaya başlar. SUPERSHIELD ADMIX 100 uçucu kül ve cüruf gibi katkılar 

barındıran modern beton uygulamalarında kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiştir. SUPERSHIELD 

ADMIX 100 kullanılan beton karışımlarının çoğunda priz alma süresi üzerinde sıfır veya minimum seviyede 

etkiye neden olur.  

    Ürün Seçim Kılavuzu  
 

Ürünler Önerilen Kullanım Alanı 

ADMIX 100 Gecikme ihtiyacı olmayan durumlarda sahada karıştırma için uygundur 

ADMIX 200 Normal ila orta seviyede priz gecikmesi ihtiyacı olan durumlarda beton katkısı olarak kullanılır 

ADMIX 300 Yüksek seviyede priz gecikmesi ihtiyacı olan durumlarda beton katkısı olarak kullanılır 

SUPERSHIELD ADMIX SERİSİ zengin Portland çimentosu içeriğine sahip beton için tasarlanmıştır  ve ayrıca uçucu kül ve cüruf gibi katkılar barındıran modern beton uygulamalarında da 
kullanılabilir. 

 

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI 

 Bodrum katlar 

 Beton Su Tankları 

 Tüneller ve alt geçitler 

 Çatı döşemeleri 

 Kanalizasyon ve su arıtma tesisleri 

 Rezervuarlar 

 Gömülü Kısımlar 

 Temeller ve Asansör boşlukları 

 Yer altındaki park yerleri 

 Köprüler ve barajlar 
 

Burada verilen bilgiler uzun bir süre boyunca edindiğimiz deneyim ve eldeki mevcut bilgilere dayanmaktadır. Ancak, başarılı bir sonuç için münferit vakaya ilişkin tüm koşulların dikkate alınması 
gerektiğinden herhangi bir garanti veremiyoruz. Gerekli miktarlara ilişkin bilgiler sadece ortalama bilgilerdir ve belirli durumlarda daha fazla olabilir. 
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TEKNİK VERİLER 

Ürün Kodu 007A 

Renk Gri 

Basınç Dayanımı ASTM C39 28 gün sonra- Katkı oranına bağlı olarak dayanımda %5 ila %20 artış gözlemlenmiştir 

Su geçirgenliği EN 12390 - 8 

Kimyasal Dayanım ASTM C-267-77 Sürekli temas durumunda pH 3-11 aralığındaki asit ve alkalilere dayanır. 

Donma Çözünme direnci ASTM C666 - 97 300 çevrimde daha az uzunluk değişimi gözlenir- uygulama yapılmadığında %0,09 ve 

uygulama yapıldığında %0,039 

Klorür iyon nüfuzuna karşı direnç ASTM C1202 İç klorür içeriğinde artış olmaz 

Kimyasalın tavsiye edilen kullanımı: donatılı veya donatısız beton için su yalıtımı katkısı ve koruyucu bariyer sistemi. 
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