
CONSLUMPER  HP2000

SELF COMPACTING
YÜKSEK PERFORMANSLI, GECÝKTÝRÝCÝ ETKÝLÝ

HÝPER AKIÞKANLAÞTIRICI BETON KATKISI

KULLANIM  ALANLARI 
CONSLUMPER HP2000 Beton sektoründe yüksek  
(...?C40) beton sýnýflarý için ekonomik getirisi yönüyle 
tercih edilip kullanýlýr. 
 
· Sýk donatýlý yüksek sýnýf betonlarda. 
· Pompalanabilir betonda.  
· 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.   
 
AVANTAJLARI  
· En düþük su/çimento oraný ile kendiliðinden yerleþen 

beton elde edilir. 
( su kýsma % 30 - 40 ) 

· Uzun iþlenebilirlik süresi. 
· Su geçirimsiz beton. 
· Ayrýþmayan, kanamayan beton. 
· Homojen ve kohesiv beton. 
· Agresiv kimyasallara dayanýklý beton. 
· Kolay pompalanabilen ve iyi iþlenebilen beton. 
· Mükemmel yüzey görünümlü beton. 
· Erken ve nihai mukavemeti yüksek beton. 
 
 
TANIM 
CONSLUMPER HP2000, kendiliðinden yerleþen yüksek 
performanslý beton elde etmek kullanýlan, slump kaybýnýn 
önlenmesi için tasarlanmýþ, modifiye edilmiþ karboksilik 
eter polimerlerinden oluþan, uzun iþlenebilirlik süreli, yeni 
nesil beton hiper akýþkanlaþtýrýcýsýdýr. 
 
CONSLUMPER HP2000  klor içermez ve  ASTM C-494 
type A,F standartlarý ile uyumludur.  
 
UYUM 
CONSLUMPER HP2000, ASTM standartlarýnca uygun 
görülen  bütün çimento çeþitleri ve sýnýflarý ve hava 
sürükleyici katkýlarla uyumludur. 
 
ÝÞLENEBÝLÝRLÝK 
CONSLUMPER HP2000 kullanýmýndan sonraki 
iþlenebilirlik zamaný, uygulanan dozaja, çimento çeþidi ve 
dozajýna, kullanýlan agregaya ve çevre sýcaklýðýna 
baðlýdýr. 
Diðer polikarboksil esaslý yeni nesil hiper 
akýþkanlaþtýrýcýlara kýyaslandýðýnda iþlenebilirlik süresi 
daha uzundur. 
Ýþlenebilirlik kaybý yavaþ yavaþ gerçekleþir ve bu deðeri 
belirlemek için sahada deneme yapýlmalýdýr. 

MEKANÝK  MUKAVEMET  
Katký kullanýlmamýþ bir betona kýyaslanýldýðýnda 
CONSLUMPER HP2000 kullanýmý betonun mekanik 
mukavemetinde artýþa sebeb olur.  
Bu oran bazý hallerde % 100’ dür.  
 
DOZAJ  VE  KULLANIM 

KATKI

CONSLUMPER  Hp2000

DOZAJ / 100 KG ÇÝMENTO

0.2 - 2.2

Katký, 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 
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 DEPOLAMA 
230 kg varil ve 1000 kg tank’larda satýþa sunulur. 
Orjinal paketinde, güneþ ve dondan korunduðu zaman 
raf ömrü 1 yýldan fazladýr. 

CUREMATE veya CUREPOX
kür maddeleri tavsiye edilir.
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