
             CONFLUIMIX  HP
           
       KÝMYASALLARA DAYANIKLI BETON ÜRETÝMÝ   
             ÝÇÝN TOZ SÜPERAKIÞKANLAÞTIRICI

TANIM 
CONFLUIMIX  HP , doðal ve agresif kimyasallara 
dayanýklý beton üretimi için tasarlanmýþ, yüksek 
pozolanik aktiviteye sahip, toz halde beton süper 
akýþkanlaþtýrýcý katký maddesidir.  
CONFLUIMIX HP katkýsý, diðer doðal ve suni 
pozolanlara nazaran betonu sülfat, karbondioksit, klor ve 
alkalilere karþý çok daha etkili þekilde korur.  
  
UYGULAMA  ALANLARI 
Kimyasallara maruz her türlü donatýlý, donatýsýz ve 
prekast betonda, su altý betonlarýnda yüksek tiksotropi 
saðlamak için.  
 
ÖZELLÝKLER 
· Düþük su / çimento oranlý beton. 
· Su geçirimsiz beton. 
· Sülfat, klor, karbondioksit, klor ve alkali gibi 

kimyasallara dayanýklý beton elde edilir.  
· Ayrýþmayan, kanamayan, plastik ve akýþkan beton 

elde edilir 
· Homojen,sýký,kohesiv ve tiksotropik beton. 
· Kolay pompalanabilen, düzgün yüzeyli ve iyi 

iþlenebilen beton elde edilir.  
· Betonun dayanýmlýlýðýný artýrýr. 
· Baþlangýç ve nihai mukavemeti yüksek beton. 
· Donma çözülme’ye direnci artýrýr. 
 
CONFLUIMIX HP katkýsýnýn özellikleri ve faydasý, 
aþaðýdaki doðal kimyasallara olan dayanýklýlýðý ile daha 
iyi anlaþýlabilir; 
 
Sülfat 
Deniz suyu, endüstriyel atýk, istenmeyen ve kalitesiz 
agregalarýn kullanýmýndan gelen sülfatlar betonun 
çözülmesine ve parçalanmasýna sebep olurlar. 
 
Klor 
Deniz suyundan gelen ve suda suda çözünmüþ haldeki 
kalsiyum klorür, özellikle düþük sýcaklýkda çelik donatýyý 
ve betonu tahrip ederek parçalanmasýna sebep olur.  
Sodyum klorür ise hem çelik donatýyý tahrip eder hemde 
betonda alkali-agrega reaksiyonunu baþlatýr. 
 
Karbondioksit 
Havada bulunan karbondioksit karbonatlaþmaya sebeb 
olarak kalsiyum hidroksit’i etkisiz hale getirir ve oksijen 
ve nem ile birlikte çelik donatýyý paslandýrýr. 
Suda bulunan karbondioksit ise beton yapýlarýn yavaþ 
yavaþ çözünmesine yol açar. 

Diðer amonyum sülfat, sodyum nitrat, sülfirik-klorik-asetik 
asit ve asit yaðmurlarý gibi kimyasallar ise nem 
ortamýnda çelik donatýya zarar veren kimyasallardýr.  
 
CONFLUIMIX HP, bileþenlerinin verimliliði sayesinde, 
çimento tanecikleri arasýna girerek boþluklarý doldurur ve 
oldukça yoðun, sýký, dayanýmlý bir beton elde ederek 
kimyasal ve agresif maddelerin betona nüfuz edip tahrip 
etmesini önler. 
 
MEKANÝK  MUKAVEMET 
Katký kullanýlmamýþ bir betona kýyaslanýldýðýnda 
CONFLUIMIX HP kullanýmý betonun  orta ve nihai 
mukavemetinde artýþa sebeb olur.  
 
DOZAJ  VE  KULLANIM 
CONFLUIMIX HP dozaj aralýðý 10 – 15 kg  / 100 kg 
çimento’dur.  
Kaliteli beton üretiminde çimento dozajýnýn en az  
300 kg / m3 olmasý gerekir. 
 
- CONFLUIMIX HP katkýsý agraga ve çimento ile 
       mikserin içine konur. 
- Çimento aðýrlýðýnýn % 25-30 kadar su eklenerek 
       karýþtýrýlmaya baþlanýr. 
- Karýþým içerisine istenilen kývam elde edilene 
       kadar su eklenir. 
 
UYUM 
CONFLUIMIX  HP  bütün çimento çeþitleri ve sýnýflarý ile 
ve hava sürükleyici katkýlarla uyumludur. 
 
AMBALAJ VE DEPOLAMA 
CONFLUIMIX HP  15 kg.’luk torbalar halinde satýþa 
sunulur. 
Korumalý ve kuru ortamlarda depolandýðýnda raf ömrü 
minimum 6 aydýr. 
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