
CONFLUIMIX  1000
           

MUKAVEMET KAZANIMINI HIZLANDIRICI     
SÜPERAKIÞKANLAÞTIRICI BETON KATKISI  

                            

KATKI

CONFLUIMIX 1000

DOZAJ / 100 KG ÇÝMENTO

0.8 - 1.2

TANIM 
CONFLUIMIX  1000 , yüksek molekül aðýrlýðý olan ve 
akýþkanlaþtýrýcý gücü artýrýlmýþ sentetik polimer içeren, 
koyu renkli, kullanýma hazýr, beton 
süperakýþkanlaþtýrýcýsýdýr. 
  
CONFLUIMIX  1000 , artýrýlmýþ daðýtma yeteneði ve 
bileþenlerinin verimliliði sayesinde reoplastik beton elde 
ederek çimento hidratasyonunu artýrýr,   
su / çimento oranýný düþürür ve beton mukavemetini priz 
baþlangýcýnda ve sonunda önemli ölçüde artýrýr.  
 
CONFLUIMIX  1000  klor içermez ve  ASTM C-494 type 
A, F;  UNI 8145,  NF P18-333;  PA V118/170 Muayene 
standartlarýdýr. 
 
UYGULAMA  ALANLARI 
· Yüksek mukavemet ve düþük su / çimento oranýnýn 

istendiði bütün yüksek kaliteli betonlarda.  
· Prekast endüstrisinde inþaat ve endüstriyel bina 

elemanlarýnýn üretiminde. 
 
ÖZELLÝKLER 
· Düþük su / çimento oranlý beton. 

( su kýsma % 20 - 30 ) 
· Su geçirimsiz beton. 
· Ayrýþmayan, kanamayan, plastik ve akýþkan beton. 
· Homojen ve kohesiv beton. 
· Kolay pompalanabilen, düzgün yüzeyli ve iyi 

iþlenebilen beton. 
· Dayanýmlý ve geçirimsiz beton. 
· Baþlangýç ve nihai mukavemeti yüksek beton. 
 
UYUM 
CONFLUIMIX  1000  bütün çimento çeþitleri ve sýnýflarý 
ile ve hava sürükleyici katkýlarla uyumludur. 
CONFLUIMIX  1000  diðer katkýlarla birlikte kullanýlýyorsa 
karýþýma ayrý ayrý eklenmelidir. 
 
ÝÞLENEBÝLÝRLÝK 
CONFLUIMIX 1000  kullanýmýndan sonraki iþlenebilirlik 
zamaný, uygulanan dozaja, çimento çeþidi ve dozajýna, 
kullanýlan agregaya ve çevre sýcaklýðýna baðlýdýr.  
 
Genel olarak, katký kullanýmýndan sonra uzatýlan 
iþlenebilirlik zamaný, 200 C ‘de yaklaþýk 20 – 40 dakika 
arasýnda deðiþmektedir. 
Ýþlenebilirlik kaybý yavaþ yavaþ gerçekleþir ve bu deðeri 
belirlemek için sahada deneme yapýlmalýdýr. 

MEKANÝK  MUKAVEMET  
Katký kullanýlmamýþ bir betona kýyaslanýldýðýnda 
CONFLUIMIX 1000 kullanýmý betonun erken ve nihai 
mukavemetinde artýþa sebeb olur. 
Bu oran bazý hallerde % 100’ dür.  
CONFLUIMIX 1000  kullanýmý ile su / çimento oranýndaki 
azalma sonucu dayaným ve direnç artar, büzülme azalýr 
ve daha geçirimsiz beton elde edilir.  
 
DOZAJ  VE  KULLANIM 

Beton karýþýmýna son karýþým suyu ile katýlmalýdýr.  
( karýþým suyunun % 70 kullanýmýndan sonra). 
 
Su azaltma ve akýþkanlaþtýrýcý etkisinde azalmaya 
sebebiyet verdiði için kuru agrega ve çimento üzerine 
katký kesinlikle eklenmemelidir. 
 
KÜRLEME 
Beton dökümünden sonra, özellikle kuru ve hava 
akýmýnýn fazla olduðu ortamlarda, beton suyu hýzlý 
buharlaþmadan korunmalýdýr. 
Kür aþamasýnda beton içerisindeki nemin hýzlý 
buharlaþmasýný ve bunun sonucunda çatlak oluþumunu 
önlemek için  

 
AMBALAJ VE DEPOLAMA 
30 kg bidon, 250 kg varil, 1200 kg tank  ve dökme olarak 
satýþa sunulur. 
Orjinal paketinde, dondan korunduðu zaman raf ömrü 1 
yýldan fazladýr. 
 

kür maddeleri tavsiye edilir.
CUREMATE veya CUREPOX
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