
CONFLUIMIX  P
           

       TOZ SÜPERAKIÞKANLAÞTIRICI BETON KATKISI 
                                

TANIM 
CONFLUIMIX  P , erken yüksek mukavemetli beton elde 
için kullanýlan, toz halde bir beton 
süperakýþkanlaþtýrýcýsýdýr. 
  
CONFLUIMIX P , belli oranda su ile karýþtýrýldýðýnda 
reoplastik beton elde ederek çimento hidratasyonunu 
artýrýr,  su / çimento oranýný düþürür ve beton 
mukavemetini önemli ölçüde artýrýr. 
 
CONFLUIMIX  P  klor içermez. 
 
UYGULAMA  ALANLARI 
· Yüksek mukavemet ve düþük su / çimento oranýnýn 

istendiði yüksek kaliteli betonlarda.   
· Prekast endüstrisinde.  
· Kimyasallara dayanýklý beton üretiminde.   
· Liman betonlarýnda.  
· Statik ve dinamik gerilime dayanýmlý betonlarda.  
· Genleþme özellikli katkýlarýn kullanýldýðý betonlarda. 
· Su altý betonlarýnda silica fume ile birlikte.  
· Çelik tel içeren betonlarda kullanýlýr. 
 
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. 
· Sülfat ve donmaya dayanýmlý beton. 
· Silica fume, fly ash gibi katkýlarla kullanýlabilir.  
· Vibrasyon gereksimi azalýr. 
· Baþlangýç ve nihai mukavemeti yüksek beton. 
 
UYUM 
CONFLUIMIX P bütün çimento çeþitleri ve sýnýflarý ile ve 
hava sürükleyici katkýlarla uyumludur. 
CONFLUIMIX P diðer katkýlarla birlikte kullanýlýyorsa 
karýþýma ayrý ayrý eklenmelidir. 
 
ÝÞLENEBÝLÝRLÝK 
CONFLUIMIX P  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 10 – 20 dakika 
arasýnda deðiþmektedir. 
Ýþlenebilirlik kaybý yavaþ yavaþ gerçekleþir ve bu deðeri 
belirlemek için sahada deneme yapýlmalýdýr. 

MEKANÝK  MUKAVEMET  
Katký kullanýlmamýþ bir betona kýyaslanýldýðýnda 
CONFLUIMIX P kullanýmý betonun  özellikle erken ve 
nihai mukavemetinde artýþa sebeb olur.  
 
CONFLUIMIX P  kullanýmý ile su / çimento oranýndaki 
azalma sonucu dayaným ve direnç artar, büzülme azalýr 
ve daha geçirimsiz beton elde edilir. 
 
DOZAJ  VE  KULLANIM 
CONFLUIMIX P toz halde olan katký, belli oranlarda 
sulandýrýlarak likit akýþkanlaþtýrýcý elde edilir.  
Karýþtýrýlacak su oraný istenilen su kýsma ve mukavemet 
deðerlerine göre deðiþir. 
Detaylý teknik bilgi için lütfen danýþýnýz. 
 
Likit haldeki süperakýþkanlaþtýrýcý beton karýþýmýna 
 0.8 – 1.2 / kg / 100 kg çimento oranýnda, son karýþým 
suyu ile katýlmalýdýr. 
 
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 
CONFLUIMIX P  25 kg.’luk paketlerde satýþa sunulur.  
Korumalý ve kuru ortamlarda depolandýðýnda raf ömrü 
minimum 6 aydýr.  

CUREMATE veya CUREPOX
kür maddeleri tavsiye edilir.


	Page 10

