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BETON KÜTLESİNİN SIZDIRMAZLIĞI İÇİN KRİSTALLEŞME SAĞLAYAN KLORÜRSÜZ KATKI 
MADDESİ- EN 934-2 NORMUNA UYGUN 

 

Ürün tanımlama 

Supershield AdmixPlus, atılan betonu sızmaz hale getiren, 
koruyan ve ömrünü uzatan aktif maddeli (DPC Sistemi- DERİN 
NÜFUZ TEKNOLOJİSİ) sıvı bir katkı maddesidir. 
Özel kimyasal yapısı,  çimentonun nem/su ve hidratasyon alt 
ürünleri ile reaksiyona girerek, betonun hidratasyon 
aşamasında meydana gelen gözenek ve kapiler çatlakları 
tıkayan ve suda erimeyen bir kristal kompleks oluşturur. 
Bu şekilde, beton, bütün kütlesi itibarı ile kalıcı olarak her 
istikametten gelen su sızmalarına ve kimyasal maddelerin 
etkisine karşı korunmuş olmaktadır. 
Kristal oluşumunun gelişmesi daha sonraki zamanlarda 
yeniden su veya nem sızması durumunda meydana 
gelmektedir. 
Beton santrallerinde her türlü çimentoda kullanım için 
uygundur. 
 

Özellikler  

 Dış membran, astar ve yüzey kaplaması yerine kullanılır     
 Her istikamette sızdırmazlık sağlar (gerek negatif, gerekse 

pozitif) 

 Betonun çekmesini azaltır 

 Şantiyede doğrudan beton arabasına ilave edilebilir 

 0,4mm’ye kadar olan çatlakları kendiliğinden kapama 
kapasitesine sahiptir 

 Su ve nem mevcudiyetinde sürekli reaktivasyon 

 Betonda normal olarak kullanılan diğer katkı maddeleri 
ile etkileşime girmez 

 Taze betonun özelliklerini değiştirmez 

 Çimentonun sertleşme sürelerini değiştirmez 
 İnşaat Teknik Normları (NTC) ve Özel Başlıklara uygun 

otomatik ürün yüklemesi 
 

Avantajları 
Supershield AdmixPlus kullanımı, diğer usullere göre 
sızdırmazlık maliyetlerini radikal bir şekilde azaltmaktadır. 
Supershield AdmixPlus işlerin gerçekleştirme programlarında 
anlamlı bir azalmaya imkan sağlamaktadır çünkü koruyucu 
kaplamaların uygulanması için betonun olgunlaşma sürelerini 
beklemek gerekmez. 
Supershield AdmixPlus’ın aktif komponenti betonun sertliğini 
arttırır çünkü gözenekleri tıkamak sureti ile agresif kimyasal 
maddelerin girişini önleyerek demirin oksidasyonuna engel 
olmaktadır. 
Kendiliğinden tıkama özelliği ile yapının bakım ve tamir 
maliyetlerini düşürür. Diğer sızdırmazlık sistemlerinden farklı 
olarak, Supershield AdmixPlus kullanımı ile yapılarda veya 
bütün işte uygulama ve proje değişiklikleri yapılmasına gerek 
yoktur. 
AdmixPlus’ın özel formülü, betonun gerek fizik gerekse 
mekanik özelliklerini sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. 
AdmixPlus,  betonun hazırlanması aşamasında normal sıvı 

katkı maddeleri dozlayıcıları ile otomatik olarak verilebilir.  
 

Yeşil Teknoloji 
Supershield AdmixPlus, işlevini yerine getirmek 
için kaplama maddesi kullanılmaması nedeni ile 
gelecekte yüksek bir imha maliyetine gerek 
duyulmaksızın geri dönüşüme imkan sağlayacak 
şekilde çimentonun kimyasını kullanan ekolojik 

bir üründür. Supershield AdmixPlus kullanımı bu nedenle LEED 
kredisi elde edilmesine katkıda bulunmaktadır. 
 

Aşağıda belirtilen işlerin betonunda kullanılır 

 Temeller 

 Su tutmak için kullanılan depolarda 

 Tünel ve yer altı borularında 

 Kaplama pabuçları 

 Su arıtma tesisleri  
 Hidrik hazneler 

 Su içindeki unsurlar 

 Asansör gövdeler 

 Deniz yapıları 

 Çıplak görünür betonda  
 Çok katlı otoparklar 
 Köprü, viyadük, barajlar 

 

Doz 

Supershield AdmixPlus’ın optimal dozu 100 kg çimento için 1 
litredir. 
Not: Muayyen şartlarda doz, talep edilen beton tipine göre 
100 kg çimento için 0,8 - 2 lt arasında olabilir. 
 

Kullanım şekli 
Supershield AdmixPlus, betona, karışım esnasında istenilen 
miktarda ilave edilmelidir. 
Katkı maddesi ekleme prosedürlerinin sıralaması, karışıma 
göre farklılıklar gösterecektir. 
Beton tesisinde beton arabasında kuru yük ile karışım: 
Supershield AdmixPlus aşağıda belirtilen şekilde yükleme 
aşamasında ilave edilebilir: 
Manuel dozlayıcı ile 
- Beton santralı yönetim sistemine bağlı otomatik dozlayıcı ile  
Bu şekilde elde edilmiş karışımı, bütün betonu homojenize 
etmek amacı ile en az 10 dk beton arabasında karıştırın. 
Ön karıştırıcı bulunan beton tesisinde karıştırma:  
Supershield AdmixPlus, reçetede bulunan sıvı komponentler 
ile birlikte otomatik olarak ilave edilebilir. Beton daha sonra, 
tesisteki cari prosedüre göre homojenize edilecektir. 
 

Kimyasal-Fiziki Özellikler 

Supershield AdmixPlus, normal şartlarda betonun kuruma 
sürelerini etkilemez. 

http://www.supershielditaly.com/
http://www.supershielditaly.com/
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Supershield AdmixPlus bulunan betonun görüntüsü daha 
bağlayıcı ve tutucu bir karışım şeklindedir. 
Supershield AdmixPlus bulunan beton, ürün özellikleri itibarı 
ile katkısız betona göre daha yüksek nihai kompresyon ve 
dirence sahip olabilir. 
İnşaat şartlarında ön testler yapılması tavsiye olunur. 
 

Sınırlamalar 

Supershield AdmixPlus betona katıldığında sıcaklığın 4°C’tan 
yüksek olması gerekir. 
 

Sağlık ve güvenlik 

Supershield AdmixPlus insan cildini tahriş edebilecek kimyasal 
maddeler içermektedir. 

Ürünü kullanırken eldiven ve gözlük kullanılması ve kimyasal 
maddelerin kullanımı konusundaki tedbirlerin takip edilmesi 
tavsiye olunur. 
Ürünün güvenli kullanımı ile ilgili olarak daha fazla bilgi için 
Güvenlik Kartının okunması tavsiye olunur. 
 

Saklama 

Ürünün kuru bir yerde depolanması gerekir. 
Açılmamış veya hasar görmemiş ambalajında ürün 12 ay 
muhafaza edilebilir.  
 

Ambalaj 
25 litrelik bidon, 200 litrelik fıçı veya 1000 liltrelik tanklarda 
sunulmaktadır.

 

TEKNİK BİLGİLER 

 

Özellikler Deney metotları Norm minimum gereklilikleri AdmixPlus özellikleri 

Klorür miktarı UNI EN 480-10 ≤ 0,10% kütle olarak Yok 

Alkali miktarı UNI EN 480-12 Minimum gereklilik yok ≤ 9,05% kütle olarak 

Kapiler emilim UNI EN 480-5 7 gün sertleşmeden sonra 7 gün boyunca deneye 
tabi tutulmuştur Kontrol karışımı ≤50% kütle olarak 

deney karışımı 
90 gün sertleşmeden sonra 28 gün boyunca deneye 
tabi tutulmuştur: Kontrol karışımı ≤60% kütle olarak 

deney karışımı 

AdmixPlus- 1,4 (37,5%) ile 7. günde 
kontrol karışımı 3,8; 

AdmixPlus- 1,9 (32%) ile 90. günde 
kontrol karışımı 9,1; 

Kompresyona direnç UNI EN 12390-3 28. günde Kontrol karışımı ≤85% kütle olarak deney 
karışımı 

Katkı maddesi katılmamış karışım 
≥ 100%  

Taze betonda hava miktarı UNI EN 12350-7 Üretici tarafından başka şekilde belirtilmemiş ise 
kontrol karışımı üzerinde hacim olarak ≤ 2% deney 

karışımı 
1% 

Suya karşı sızdırmazlık UNI EN 12390-8 Minimum gereklilik yok 

 

Katkı maddesi katılmamış betona göre 
%40 tan düşük değerler 

Kimyasal direnç ASTM C-267-77 Katkı maddesi katılmamış karışım ile 
karşılaştırma 

Sürekli temasta pH 3 ila 11 arasında 
herhangi bir değişim yok 

Hacmen kütle   ISO 758 20° C sıcaklıkta 1,08 ± 0,02 (g/cm³) 

İçilebilirlik testi NSF/ANSI Standard 61 Kimyasal özelliklere göre Uygun 

İçme suyu  ile temasta malzemeler D.M. 174/2004 Parametrelere göre – Ek II Uygun  
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