
 

 

 
 
BETON KÜTLESİNİN SU YALITIMI İÇİN KRİSTALİZE ESASLI KLORÜRSÜZ 
KATKI MADDESİ- EN 934-2 NORMUNA UYGUN 
 
Ürün tanımı  
Supershield AdmixPlus, betonu geçirimsiz hale getiren, 
koruyan ve ömrünü uzatan aktif maddeli (DPC Sistemi- Deep 
Penertation Capillary) sıvı kristalize bir katkı maddesidir.  
Özel kimyasal yapısı, çimentonun nem/su ve hidratasyon yan 
ürünleri ile reaksiyona girerek, betonun hidratasyon 
aşamasında meydana gelen gözenek ve kapiler boşlukları 
dolduran 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  
• Membran, astar ve yüzey kaplamalarının yerine 

kullanılır  
• Her yönden geçirimsizlik sağlar (gerek negatif, gerekse 

pozitif)  
• Betonun büzülmesini azaltır  
• Şantiyede doğrudan transmiksere ilave edilebilir  
• 0,4mm’ye kadar olan çatlakları köprüleme özelliğine 

sahiptir.  
• Su ve nem mevcudiyetinde sürekli yeniden aktive olur  
• Betonda normal olarak kullanılan diğer katkı 

maddeleri ile olumsuz etkileşime girmez  
• Taze betonun özelliklerini değiştirmez  
• Betonun priz süresini değiştirmez  
• Beton santralinde otomasyona entegre edilerek 

otomatik olarak dozajlanabilir 
 
Avantajları  
Supershield AdmixPlus kullanımı, diğer yöntemlere göre 
yalıtım maliyetlerini radikal bir şekilde azaltmaktadır. 
Supershield AdmixPlus kayda değer bir zaman tasarrufu 
sağlamaktadır. Çünkü, uygulanması için geleneksel yalıtım 
uygulamalarındaki gibi betonun sertleşmesini ve hava 
şartlarının uygun olmasını beklemeyi gerektirmez.  
Supershield AdmixPlus’ın aktif bileşenleri betonun 
dayanıklılığını arttırır, çünkü gözenekleri ve kapiler boşlukları 
doldurmak sureti ile agresif kimyasal maddelerin betona 
girişini önleyerek demir donatının korozyona uğramasına 
engel olmaktadır.  
Kristalize olarak çatlak köprüleme özelliği ile yapının bakım 
ve tamir maliyetlerini düşürür. Diğer su yalıtımı 
sistemlerinden farklı olarak, Supershield AdmixPlus kullanımı 
dolayısıyla proje değişiklikleri yapılmasına gerek yoktur.  
AdmixPlus’ın özel formülü, betonun gerek fiziksel, gerekse 
mekanik özelliklerini iyileştirmek amacı ile geliştirilmiştir. 
AdmixPlus, sıvı formu sayesinde betonun imalatı esnasında 

 
diğer akışkanlaştırıcı katkı maddeleri gibi beton satralindeki 
otomasyon sistemine entegre edilerek kullanılabilir. 
 
Yeşil Teknoloji  

Supershield AdmixPlus, diğer geleneksel 
kaplama malzemeleri gibi imalat esnasında her 
hangi bir atığa sebebiyet vermez. Beton 
teknolojisini kullanarak su yalıtımı sağlayayan 
ekolojik bir üründür.  

Supershield AdmixPlus kullanımı bu nedenle LEED 
sertifikası elde edilmesine katkıda bulunmaktadır. 
 
Aşağıda belirtilen işlerin betonunda kullanılır  
• Temel ve perde betonları  
• Su depoları  
• Tüneller  
• Beton borular 
• Su arıtma tesisleri   
• Su yapıları  
• Asansör kuyuları  
• Deniz yapıları  
• Yer altı otoparklar 
• Köprüler 
• Viyadükler 
• Barajlar  
 
Dozaj  
Supershield AdmixPlus’ın su yalıtımı için optimum dozu 100 
kg çimento için 1 kg’dır. 
Not: Muayyen şartlarda doz, talep edilen beton tipine göre 
100 kg çimento için 0,8 - 2 kg arasında olabilir.  
 
Kullanım şekli  
Supershield AdmixPlus, betona, karışım esnasında gerekli 
miktarda ilave edilmelidir.  
Katkı maddesi ekleme prosedürlerinin sıralaması, karışıma 
göre farklılıklar gösterecektir.  
Beton tesisinde otomatik dozajlama ile karışım:  
Supershield AdmixPlus sıvı formda olduğu ve taze beton 
özelliklerine olumsuz bir etkisi olmadığından,  
Hazır beton üretim tesisinde;  
Otomasyon sistemine entegre edilerek, beton imalatı 
esnasında, ibc tank ile beslemek üzere dozajlanır.  
Şantiyede transmiksere karıştırma:  
Supershield AdmixPlus, şantiyeye ulaşan transmiksere 
gerekli oranda ilave edilir. Sonrasında homojen karışım elde 
etmek için transmikserdeki beton 10 dk süre ile yüksek 
devirde karıştırılır. 
 
Kimyasal-Fiziki Özellikler  
Supershield AdmixPlus, normal şartlarda betonun priz 
süresini etkilemez.
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Supershield AdmixPlus içeren betonun görüntüsü daha 
homojen ve koheziftir.  
Supershield AdmixPlus içeren beton, genellikle ürün 
özellikleri itibarı ile katkısız betona göre daha yüksek nihai 
mukavemet ve dayanıklılığa sahip olur.  
Şantiye şartlarına ve istenen beton özeliklerine göre gerekli 
ön testlerinin yapılması tavsiye olunur. 
 
Sınırlamalar  
Supershield AdmixPlus betona ilave edildiğinde hava 
sıcaklığının 4°C’tan yüksek olması gerekir. 

 
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. 

 
Sağlık ve güvenlik  
Supershield AdmixPlus cildi tahriş edebilecek kimyasal 
maddeler içermektedir. 

 
Ambalaj  
25 litrelik bidon, 200 litrelik fıçı veya 1000 litrelik IBC 
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 AdmixPlus- 1,4 (37,5%) ile 7. günde 
  tabi tutulmuştur Kontrol karışımı ≤50% kütle olarak kontrol karışımı 3,8; 
  deney karışımı AdmixPlus- 1,9 (32%) ile 90. günde 
   

  90 gün sertleşmeden sonra 28 gün boyunca deneye kontrol karışımı 9,1; 
  tabi tutulmuştur: Kontrol karışımı ≤60% kütle olarak  
  deney karışımı  
    

Basınç Dayanımı UNI EN 12390-3 28. günde Kontrol karışımı ≤85% kütle olarak deney Katkı maddesi katılmamış karışım 
  karışımı ≥ 100% 

Taze betonda hava miktarı UNI EN 12350-7 Üretici tarafından başka şekilde belirtilmemiş ise 1% 
  kontrol karışımı üzerinde hacim olarak ≤ 2% deney    

  karışımı  
    

Su geçirimsizliği 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 Sürekli temasta pH 3 ila 11 arasında 
  karşılaştırma herhangi bir değişim yok 
    

Yoğunluk 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 
    

 
1370–CPR–0928 

UNI EN 934-2:2009 +  
A1:2012 

Tabella 9 
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