
CONFLUIMIX  SP500

MULTI-DOZ  NORMAL/SUPERAKIÞKANLAÞTIRICI
BETON KATKISI

                            

KULLANIM  ALANLARI 
CONFLUIMIX  SP500  Özellikle hazýrbeton  
sektoründe bütün beton sýnýflarý içerisinde kullanýlabilir.  
 
· Uzun mesafeye taþýnan betonlarda,taþýma sýrasýnda 

iþlenebilirliði korumada. 
· Pompalanabilir betonda.Hafif beton üretiminde-  
· Hidratasyonu kontrol altýnda tutmasý kütle betonlarda 

ýsý artýþ hýzýnýn yavaþlamasý ve termal çatlaklýklarýn 
önlenmesinde.  

· Kýþ ikliminde dökülen betonlarda, (priz süresinde ve 
kalýp alma sürelerinde olumlu etki saglar) 

· Uzun mesafe pompalamada. Sýk donatýlý betonlarda.   
 
AVANTAJLARI  
· Su / çimento oranýný azaltýr.Çimentodan tasarruf, 

%12-18 karma suyunu kýsma ile saglar.  
· Kolay iþlenebilirlik. 
· Segregasyonsuz, kanamayan, kohesiv beton. 
· Betonda durabilite artar. 
· Ýlk ve ileriki yaþlarda  betonda basýnç ve eðilme 

mukavemetlerinde artýþ saðlar. 
· Yüksek pompalanabilirlik,kolay kalýba yerleþim ve 

iþlenebilirlik. 
· Ýþlenebilirliði korumasý sayesinde, üretim ve beton 

yerleþtirme  için gerekli zamaný beton vasfýný 
bozmadan saðlar. 

· Donatýlý, donatýsýz, her türlü betonun kalitesini 
yükseltir. 

 
TANIM 
CONFLUIMIX  SP500 koyu renkli, kullanýma hazýr 
modifiye polimer ve organik bileþenler esaslý, 
akýþkanlaþtýrýcý beton katký maddesidir. 
  
CONFLUIMIX  SP500  Mix dizaynýnýn kriterlerine baðlý 
olarak ,karýþýma katýldýðý zaman bileþenlerinin olumlu 
etkileri sayesinde  etkin güç slump koruma ve su kýsma 
maksimum düzeyine ulaþýr. 
CONFLUIMIX  SP500  klor içermez,ASTM C-494 type 
B,D,G; UNI 7102, 7104, 8145; NFP 18-333 ;PA VII -1/342 
Muayene standartlarýdýr. 
 
UYUM 
CONFLUIMIX  SP500  bütün çimento çeþitleri ve sýnýflarý 
ile ve hava sürükleyici katkýlarla uyumludur. 
 
CONFLUIMIX  SP500  diðer katkýlarla birlikte 
kullanýlýyorsa karýþýma ayrý ayrý eklenmelidir.  

ÝÞLENEBÝLÝRLÝK 
CONFLUIMIX  SP500  kullanýmýyla elde edilecek 
performans,karýþým bileþenleri ,çimento çeþidi ve 
miktarýna, katký ve dozajýna, kullanýlan agrega, su ve 
ortam sýcaklýðýna baðlýdýr. 
Genel olarak, katký kullanýmýndan sonra  iþlenebilirlik 
zamaný,hava sýcaklýðýna baglýdýr.Katkýnýný önerilen dozaj  
üzerinde kullanýlmasý çok soðuk havalarda  priz  
süresinde öteleme yaptýrýr. 
Ýþlenebilirlik kaybý yavaþ  gerçekleþir ve bu deðeri 
belirlemek için sahada deneme yapýlmalýdýr. 
 
MUKAVEMET 
Katký kullanýlmamýþ bir betona kýyaslanýldýðýnda 
CONFLUIMIX  SP500 kullanýmý betonun 1 gün ve 28 gün 
mekanik mukavemetinde artýþa sebeb olur.  
 
KULLANIM MÝKTARI 
CONFLUIMIX SP 500   
Dozaj : 0,4-1.0 kg / 100 kg Çimento 
Katký, beton karýþýmýna son karýþým suyu ile katýlmalýdýr.  
( karýþým suyunun % 50-70 kullanýmýndan sonra). 
Katký etkisinde azalmaya sebebiyet verdiði için kuru 
agrega ve çimento üzerine katký kesinlikle 
eklenmemelidir. 
Ortam sýcaklýðýnýn düþmesi  ve Dozaj artýmý priz 
süresinin artmasýnda etkindir. Doðru dozajý belirlemek 
için sahada deneme yapýlmasý önerilir.  
 
TEKNÝK DATA  
Tip  : Modiye polimer esaslý sývý 
Görünüm  : koyu kahve  
Yoðunluk  : 1,20±0,02 kg/litre 20 °C de 
Depolama : Dökme teslimatlarda temiz ve daha 
önceki teslimatlara ait kalýntýlardan arýndýrýlmýþ tanklarda 
kullanýmalýdýr. 
 
KÜRLEME 
Döküm sonrasý beton atmosferik etkenler,sýcak 
hava,rüzgar vs.gibi ani su kaybýna maruz 
býrakýlmamalýdýr.Kür aþamasýnda beton içerisindeki 
nemin hýzlý buharlaþmasýný ve bunun sonucunda çatlak 
oluþumunu önlemek için

 
 
AMBALAJ VE RAF ÖMRÜ 
CONFLUIMIX  SP500 ; 250 kg varil,1200 kg tank ve 
dökme olarak satýþa sunulur. 
Orjinal paketinde, dondan ve UV den korunduðu zaman 
raf ömrü 1 yýldan fazladýr. 

CUREMATE veya CUREPOX
kür maddeleri tavsiye edilir.
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