Fişă tehnică

AQUAMAT-ADMIX
Impermeabilizant de masă pentru beton,
cu acţiune de cristalizare
Proprietăţi
AQUAMAT-ADMIX este un aditiv sub formă de
praf. Conţine ciment, agregate şi componente
chimice active speciale, care, la contactul cu
umezeala şi cu varul liber din beton, se activează
şi formează compuşi cristalini insolubili. Cristalele
formate obturează porii şi capilarele din beton şi
împiedică pătrundrea apei la presiune hidrostatică.
Conferă următoarele avantaje:
 Impermeabilizare la presiunea apei, atât
pozitivă cât şi negativă.
 Reduce semnificativ absorbţia capilară a apei.
 Este permanent activ şi astfel protejează
construcţia de prezenţa apei.
 Are capacitatea de a obtura fisurile capilare cu
lăţimea de până la 0,4 milimetri, chiar şi la
apariţia ulterioară a acestora.
 Nu afectează permeabilitatea elementului de
construcţie la vaporii de apă.
 Protejează armătura de coroziune.
 Nu are acţiune de antrenor de aer.
 Nu conţine cloruri sau alte componente
corosive.
 Este compatibil cu toate cimenturile de tip
Portland.
Certificat cu marcajul CE, ca reducător al absorbţiei
de apă, în conformitate cu standardul ΕΝ 934-2:
Τ9,
cu
certificatul
numărul
0906-CPR02412007/01.
AQUAMAT-ADMIX a fost, de asemenea, testat și
aprobat, de către Universitatea Națională de
gestionare a apei și a resurselor naturale (Rivne
Ucraina) - Laboratorul de testare a materialelor de
construcții, pentru următoarele proprietăţi:
 Creșterea de etanșeităţii betonului.
 Creșterea rezistenței la îngheț.
 Ușoară creștere a rezistenței finale a
betonului.

Domenii de aplicare
AQUAMAT-ADMIX este utilizat la realizarea
oricăror elemente de construcţie de beton supuse
unor solicitări permanente sau temporare la apă,
precum fundaţii, subsoluri, bazine, canale, tuneluri,
staţii de epurare biologică, piscine etc.

Caracteristici tehnice
Formă:

praf

Culoare:

gri

Greutate aparentă uscat: 0,97 ± 0,1 kg/l
Conținut maxim de cloruri: fără cloruri
Conţinut maxim de alkalii: ≤ 2,0% la greutate

Mod de utilizare
Dat fiind faptul că AQUAMAT-ADMIX este sub
formă de praf, nu se va adăuga niciodată direct în
betonul gata preparat, pentru că este posibilă
formarea unor cocoloaşe, iar materialul nu se va
repartiza omogen.
Prima modalitate: Adăugare în agregate
AQUAMAT-ADMIX se adaugă mai întâi în
agregate şi se amestecă cu acestea 2-3 minute, cu
circa 50% din necesarul total de apă, înaintea
adăugării cimentului şi a restului de apă. După
adăugarea cimentului şi a restului de apă urmează
amestecarea timp de încă 2-3 minute, pentru
repartizarea omogenă a AQUAMAT-ADMIX în
beton.
A doua modalitate: Adăugare în betonieră
AQUAMAT-ADMIX se amestecă separat cu apă, în
proporţia: 20 kg mortar la 25,5 litri de apă, pentru
obţinerea unui mortar subţire fluid. În continuare,
acesta se adaugă în betoniera cu beton, în
proporţie de 1,80 până la 2,20 kg mortar subţire
fluid la 100 kg ciment.
Urmează amestecarea timp de minimum 5 minute,
în vederea realizării unui amestec omogenizat.

Dozaj
0,8-1,0 kg la 100 kg ciment.

Ambalaj
Saci de 4 kg & 20 kg.

Timp de viaţă - Depozitare



Sac de hârtie de 20 kg:
12 luni de la data fabricaţiei.
Saci de plastic de 4 kg:
18 luni de la data fabricaţiei.

0906

Timpii de viaţă de mai sus, sunt valabili pentru
produse depozitate în ambalajul original, în spaţii
ferite de igrasie şi îngheţ.
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Observaţii
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AQUAMAT-ADMIX ar putea să influenţeze
timpul de priză şi rezistenţele finale ale
betonului. Măsura în care va influenţa aceste
proprietăţi depinde de compoziţia fiecărui
beton. Din acest motiv se recomandă să fie
efectuate aplicaţii de încercare, pentru a se
stabili măsura în care va afecta proprietăţile
unei anumite compoziţii de beton.
Produsul conţine ciment, care are reacţie
alcalină cu apa şi este clasificat ca iritant.
În cazul adăugării de AQUAMAT-ADMIX în
betonul gata preparat sub forma de mortar
subţire fluid, afectarea raportului apă / ciment
al betonului este neglijabilă, deoarece odată cu
apa mortarului se adaugă mai mult ciment –
AQUAMAT-ADMIX conţine ciment.
Pentru prepararea unui beton impermeabil vor
fi respectate instrucţiunile din Regulamentul
Tehnologiei Betonului.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare în
siguranţă şi măsurile profilactice înscrise pe
ambalaj.

0906-CPR-02412007/01
EN 934-2:2009+A1:2012
DoP No.: AQUAMAT ADMIX/1631-03
AQUAMAT ADMIX
Water Resisting admixture for concrete
EN 934-2: Τ.9
Max. chloride content: chloride free
Max. alkali content: ≤ 2.0% by weight
Corrosive behaviour: contains components only
from EN 934-1:2008, Annex A.1

Dangerous substances: none
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Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - dezvoltare al
societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în
care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru
acelaşi produs. | Ediție: 25.08.2021

