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Arttırılması 
 

 

 

SUPERSHIELD ADMIX 100 Betonun Tamamına Yönelik Katalitik Kristalin Katkı Malzemesi 

(Ör: Bina Eteği/ Radye Temel/ İstinat Duvarı/ Podyum Döşeme/ Çatı Döşemesi) 
 
SUPERSHIELD ADMIX 100’Ü çimentoya %1 oranında ekleyin (Tamamlayıcı çimento maddeleri ekleyin - uçucu 
kül, vs. gibi SCM malzeme), tek bileşenli toz bazlı çimento içerikli kristalin su yalıtımı katkısı, betona 
eklendiğinde katalitik, çoğalan iğne benzeri kristalin yapılar oluşmasına neden olarak çimento hidratasyon 
süreci sırasında kristalin kompleks, çimento türü veya karışımından bağımsız olarak, sadece kalsiyum 
hidroksitle değil, çeşitli metal oksitler ve tuzlarla (potasyum, hidratasyona maruz kalmayan ve kısmi 
hidratasyon olan çimento tanecikleri) reaksiyona girer. 

 
Katalitik kristalin su yalıtımı ve dayanım arttırıcı katkı maddeleri kimyasalların kontrol edilmesini ve ince 

çatlaklar, sızıntı kanalları ve küçük deliklerin çoğalan, çözünmeyen kristalin yapılar ile kalıcı olarak 

doldurulmasını sağlayacak ve karşı SUPERSHIELD ADMIX katkı kullanılan betonun tüm kalınlığı boyunca 

suya ve diğer kimyasallara karşı geçirgen olmayan bir bariyer görevi görecektir ve SUPERSHIELD katkı beton 

neme maruz kaldığında yeniden reaksiyona girecektir. 

 
Özel Not: KATKI yeni betonun ve priz almış betonun özellikle çökme ve basınç dayanımı ile ilgili özelliklerini 

olumsuz bir şekilde etkilemeyecektir. Üretici Tarayıcı Elektron Mikroskopu ile bir inceleme yapacak ve 

müşteri tarafından talep edilmesi durumunda, sahadan toplanan SUPERSHIELD ADMIX katkısı içeren 

numunelerin SEM görüntüsünü de içeren bir rapor sunacaktır. 

 

Uygulama Yöntemi- Sahada Beton Mikserinde Karıştırma 

 

1) SUPERSHIELD ADMIX’in ölçülmesi- Önerilen dozlama oranına uyarınca, betonun metre küpüne 

dayalı olarak SUPERSHIELD ADMIX miktarını belirleyin. 

 

2) SUPERSHIELD ADMIX’in karıştırılması- SUPERSHIELD ADMIX 100 tozu, hacim olarak iki ölçü toza 

bir ölçü su olacak şekilde temi su ile karıştırarak ince bir sulu karışım elde edin. 

 

3) SUPERSHIELD ADMIX’in ilave edilmesi- SUPERSHIELD ADMIX sulu karışımını miksere, karıştırma 

modunda iken ekleyin ve SUPERSHIELD ADMIX’in beton içinde dengeli bir şekilde dağılması için en az 10 

dakika boyunca karıştırın. 

 

4) Yüzey Bitirme ve Kürleme- Yüzey bitirme ve kürleme işlemlerini standart uygulamaya göre 
gerçekleştirin. 
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Dikkat Edilecek Noktalar 

 

Küp şeklindeki beton örnekleri kontrol ettikten sonra dökülen kısımlar uzaklaştırılmalıdır. 

Kusurların İncelenmesi: SUPERSHIELD uygulanan betonu Mimar/ Mühendis, su yalıtım malzemesi 

üreticisinin temsilcisi veya diğer sorumlular tarafından incelenmeden kapatmayınız. Beton petek doku, 

taşlar, bağlantı delikleri, kusurlu inşaat derzleri, soğuk derzler ve çatlaklar gibi yapısal kusurlar ile ilgili olarak 

incelenecektir. Bu kusurlar üreticinin onarım prosedürlerine uygun olarak onarılacaktır. 

 

Performans Kriterleri 

 

Katalitik kristalin su yalıtımı katkısı kimyasal kontrol sağlayacak ve ince çatlaklar, sızıntı kanalları ve küçük 

deliklerde, aşağıdaki özelliklere sahip olan, çoğalan ve çözünmeyen kristalin yapıların oluşmasına neden 

olacaktır: 

- Hidrostatik basınç altında 124 metreden fazla dirence sahiptir 

- Genişliği milimetrenin onda dördüne (0,4 mm) eşit olan çatlakları birleştirir ve kapatır 

- Beton içerisindeki klorür iyonlarının nüfuz ve hareket kabiliyetini donatı çeliğinde elektrolitik 

korozyona neden olan seviyenin altına düşürür. 

- Kullanma suyunda kullanım için onaylanmıştır. 

 

Test Koşulları 

 

Kristalin su yalıtım sistemi burada belirtilen performans koşullarını karşılamalı veya üzerine çıkmalıdır. 

 Kristalin Nüfuzu : Su yalıtımı malzemelerinin kristalleşme kapasitesi, iğne benzeri kristal yapıların 

betonun derinliklerine ulaştığını kanıtlayan bağımsız SEM (Tarayıcı Elektron Mikroskopu) fotoğrafları 

ile kanıtlanacaktır. 

 Kendi kendine onarım kapasitesi ve geçirgenlik direnci: ABD Ordusu Mühendisleri CRD-C48-73 

“Beton Geçirgenliği” standardına göre bağımsız olarak test edilmiştir. 

 Kaplamanın betonun negatif tarafındaki verimine ilişkin test:  Negatif taraftaki sızıntının 

kapatılmasına ilişkin kaplama kapasitesini gösteren bağımsız test. 

 Klorür iyonu nüfuzuna karşı direnç: ASTM C 1202-03’e göre yapılan bağımsız testte işlem görmemiş 

örneğe oranla %100 daha iyi direnç ortaya koyulmalıdır. 

 Kullanma Suyu Onayı: Bağımsız test EN veya NSF Standardı 61’e göre yapılacaktır ve kullanma 

suyunun muhafaza edildiği yapılarda su yalıtım malzemesi olarak kullanım için onaylanmalıdır. 

Kalite Güvencesi 

 

A) Üretici: Üretici, proje için malzeme üretilen tesisin gerekli testlere ve kapsamlı incelemeye tabi 

tutulduğunu ve sisteme ilişkin Avrupa normlarına uygun olarak, Avrupa Birliği tarafından görevlendirilen bir 

onaylanmış kuruluşun sürekli takibi altında olduğunu kanıtlamak üzere, sürekli takip denetimi yapan bir 

onaylanmış 
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kuruluştan alınan üçüncü taraf ürün kalite güvence sertifikası ve EN harmonize standardına uygun olarak 

FPC ile birlikte (Fabrika Üretim Kontrolü) CE sertifikasına sahip olmalıdır. Burada belirtilen performans testi 

verilerini ve FPC sertifikasını temin edemeyen üreticiler proje için dikkate alınmayacaktır. 

B) Uygulayıcı: Kristalin su yalıtım katkısının uygulayıcısı üretici veya üretici temsilcisi tarafından yazılı 

olarak onaylanacaktır. 

 

Garanti 

 

A) Üretici Garantisi: Üretici yetki sahibi şirket temsilcisi tarafından onaylanmış standart ürün garantisi 

verecektir. 

B) Uygulayıcı Garantisi: Uygulayıcı, Geçici Kabul Tarihinden itibaren 10 yıl boyunca malzeme ve kusurlu 

işçilikten kaynaklanan kusurlara karşı su yalıtımı uygulaması garantisi verecektir. Garanti SUPERSHIELD 

ADMIX katkısı eklenen betonu kapsayacak ve uygulayıcı yapısal kusurlar veya yangın, deprem ve hortum 

gibi uygulayıcının kontrolü dışında olan diğer nedenlerden kaynaklanmayan, tüm sızıntıları masrafları 

kendisine ait olmak üzere onarmak zorunda olacaktır. 

 

Verilecek Belgeler 

 

Ürün bilgi sayfaları uygulama kılavuzları, malzeme güvenliği veri sayfası, CE belgesi, test raporlarının özeti. 
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