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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία που έχουμε σήμερα, το 

τσιμέντο πρωτοεμφανίζεται στους Ρωμαϊκούς χρόνους και τις αρχές 

του Μεσαίωνα. Με τον όρο αυτό Cement, περιγραφόντουσαν υλικά 

της εποχής με συνδετικές ικανότητες, κατά κύριο λόγο κονιάματα ή 

μείγματα άσβεστου, ποζολάνης, ύδατος κλπ. 

Διάφοροι όροι που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς ήταν 

Hydraulic Cement, υδραυλικό τσιμέντο, Pozzolana Cement ή 

Santorin Cement, που αναφέρονταν στην ποιότητα και προ~λευση 

των μ_είγμάτων. 

Το 1756 ο A.C. Smeaton χρησιμοποίησε μείγματα 

ηφαιστειογενών τόφφων - Dutch Tarras - και ασβέστου και 

παράλληλα ανακάλυψε ότι προσθήκη μεγαλύτερων ποσοτήτων 

αργιλικών υλικών στον ασβεστόλιθο πριν την έψηση, βελτιώνουν τις 

υδραυλικές ιδιότητες με αποτέλεσμα την παραγωγή υδραυλικών 

ασβέστων. 

Το 1824 ο Ι. Aspdin ανακάλυψε ότι αν μείγμα ασβέστου 

αργίλου η ορυκτού φυσικού τσιμέντου θερμανθεί μέχρις επιτήξεως 

δίνει καλύτερες ιδιότητες στο τσιμέντο, κατοχύρωσε δε το προϊόν της 

επίτηξης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με το όνομα Portland Cement 

διαφοροποιώντας το έτσι από τις διάφορες ασβέστους και φυσικά 

τσιμέντα. 

Το 1845 ο Ι. Johnson δίνει · ακριβέστερες αναλογίες πρώτων 

υλών και καταλληλότερες θερμοκρασίες. Έτσι ξεκίνησε η βιομηχανία 

του τσιμέντου Πόρτλαντ και το 1850 ιδρύθηκε στη Γαλλία το πρώτο 

εργοστάσιο παρασκευής τσιμέντου. Ακολούθησε το 1855 η Γερμανία , 

το 1875 η Αμερική και το 1902 η Ελλάδα . 



Από το 1820 αρχίζει να εφαρμόζεται η περιστροφική κάμινος 

ψησίματος που βοήθησε στην ανάπτυξη της βιομηχανίας τσιμέντου 

σε σχέση και με το οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Η πρώτη περιστροφική κάμινος εισήχθηκε στην Ελλάδα το 

1912. 

Το 1898 ιδρύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες , ένας 

επιστημονικός οργανισμός με την επωνυμία ASTM - American 

society for testing and materials, που λειτουργεί με πάνω από 120 

επιτροπές και στόχο έχει τη δημιουργία προτύπων των 

χαρακτηριστικών και συμπεριφοράς των υλικών, τη χρήση τους και 

γενικότερα τη προαγωγή των σχετικών γνώσεων των υλικών αυτών . 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ. 

Το τσιμέντο Πόρτλαντ εμφανίζεται στις διάφορες χώρες όπου 

παρασκευάζεται με διαφορετικούς τύπους και διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. Έτσι ανάλογα με τη ταχύτητα σκλήρυνσης, τη 

ταχύτητα και την ολική ελκυόμενη θερμότητα στην ενυδάτωση και την 

αντίσταση του σκληρυνόμενου τσιμέντου στη προσβολή από 

διαλύματα θειϊκών έχουμε διαφοροποίηση χαρακτηριστικών. 

Παράλληλα και η επίδραση φυσικών συντελεστών όπως π.χ . η 

λεπτότητα άλεσης επηρεάζει ανάλογα τα χαρακτηριστικά του 

τσιμέντου. 

Οι προδιαγραφές για διάφορους τύπους τσιμέντου βασίζονται 

στις παρακάτω δοκιμές: 

1. Δοκιμές άνυδρου τσιμέντου (χημική ανάλυση και 

προσδιορισμός της κατανομής μεγέθους κόκκων) . 

2. Δοκιμές συμπεριφοράς του τσιμέντου στη διάρκεια της 

ενυδάτωσης (μέτρηση χρόνου πήξης ή : θερμότητας 

ενυδάτωσης κλπ) . 



3. Δοκιμές της σκληρυνθείσας πάστας (μέτρηση αντοχής σε 

θλίψη ή αντίστασης στα θειϊκά κλπ). 

Οι δοκιμές 2 και 3 πρέπει να γίνονται σε αυστηρά 

καθορισμένες συνθήκες και συνήθως στη πράξη ο έλεγχος γίνεται με 

συνδυασμό των τριών τύπων δοκιμών. 

Στο παρακάτω πίνακα δίνονται τα ονόματα και η μέση 

σύνθεση φάσεων των πέντε βασικών τύπων τσιμέντου Πόρτλαντ 

που καθορίζονται από το ASTM. Από αυτό ο πιο διαδεδομένος 

τύπος είναι ο (1). 

Εκτός από τα τσιμέντα τύπου Πόρτλαντ, κατασκευάζονται και 

άλλοι τύποι για ειδική χρήση. Έτσι π.χ. για τη στεγανοποίηση των 

οπών στις γεωτρήσεις πετρελαίου (συνθήκες υψηλής θερμο~ρασίας 
~ 

και πίεσης) έχουν κατασκευασθεί ειδικά τσιμέντα (OIL WELL 

CEMENTS). λλλοι τύποι τσιμέντων ειδικών χρήσεων είναι τα 

τσιμέντα σκωρίας (SLAG CEMENTS), τα διογκωμένα τσιμέντα 

(EXPANSIVE CEMENTS), τα ποζολανικά τσιμέντα (POZZOLANIC 

CEMENTS), τα τσιμέντα τοιχοποιίας, τα αργιλικά τσιμέντα, τα Mg 

OXYCHLORID ή SOREL. 

~ 

·' 



ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ C3S C2S ~ C,AF MgO CaO CAS04 ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Πόρτλαντ 

45 27 11 8 2,9 0,5 3,1 98 
κοινό O.P.C. 

Μέσης 

11 θερμότητας 44 31 5 13 2,5 0,4 2,8 99 

ενυδάτωσης 

Υψηλών 

111 αρχικών 53 19 11 9 2,0 0,7 4,0 99 

αντοχών 

Χαμηλής 

ιν θερμότητας 28 49 4 12 1,8 0,2 3,2 98 

ενυδάτωσης 

ν 
Αντοχής στα 

38 43 4 
Θειϊκά S.R. 

9 1,9 0,5 2,7 99 
, 

CEMENTS, Τα Sr - Aluminate C~MENTS, τα Βα - Aluminate 

CEMENTS (πυρίμαχα τσιμέντα) κ.λ.π. 

Πίνακας 1. Δυναμική σύνθεση φάσεων των διαφόρων τύπων 

τσιμέντου Πόρτλαντ 



ΚΕΦΑΜΙΟ2 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ(χονδροκονίαμα) 

1. ΓΕΝΙΚΑ. 

Το χονδροκονίαμα είναι μίγμα άμμου, χαλικιών οποιασδήποτε 

προελεύσεως, μιας συγκολλητικής ύλης (κονίας) και νερού ή με άλλα 

λόγια μίγμα ενός λεπτοκονιάματος και χονδρών αδρανών υλικών 

(σκύρων, χαλικιών ή ελαφρόπετρας). Ο όρος χονδροκονίαμα 

προήλθε από το δεύτερο ορισμό, σε αντίθεση προς το λεπτοκονίαμα, 

ονομασία που οφείλεται στα λεπτά αδρανή, που χρησιμοποιούνται. 

Συνήθως όμως τα χονδροκονιάματα καλούνται σκυροδέματα, γιατί 

τα σκύρα αποτελούν κατά κανόνα το χονδρό αδρανές. . 
; 

. Στα χονδροκονιάματα, το λεπτοκονίαμα γεμίζει τα κενά που 

δημιουργούνται μεταξύ χονδρών αδρανών, και συνδέει τα αδρανή 

αυτά μεταξύ τους, ώστε μετά τη σκλήρυνση του κονιάματος να 

προκύψει ένα στερεό και συμπαγές σώμα. Δηλαδή στο 

χονδροκονίαμα, το κονίαμα εκτελεί το ίδιο έργο, που εκτελεί η κονία 

στο λεπτοκονίαμα. 

Οι ιδιότητες και τα λοιπά χαρακτηριστικά των 

χονδροκονιαμάτων εξαρτώνται από το είδος των χονδρών αδρανών 

και κυρίως από το κονίαμα, που χρησιμοποιείται. 

Με βάση το είδος του κονιάματος, τα χονδροκονιάματα 

διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες, όπως π.χ. σε 

τσιμεντοσκυροδέματα, ασφαλτοσκυροδέματα κλπ. 

Σε πολλές περιπτώσεις τα χονδροκονιάματα χαρακτηρίζονται 

από τα αδρανή τους. Έτσι έχουμε τα κισσηροδέματα, όπου χονδρό 

αδρανές είναι η ελαφρόπετρα (κίσσηρις), τα σκυροδέματα και 

χαλικοδέματα, όπου ως αδρανή υλικά χρησιμοποιούνrοι τα σκύρα 

και τα χαλίκια αντίστοιχα κλπ . Πάντως ο δεύτερος τρόπος 



διακρίσεως τους αναφέρεται περισσότερο σε ειδικά σκυροδέματα, 

όπως θα δούμε πιο κάτω. 

Στη πράξη με τον όρο σκυρόδεμα ή μπετόν χαρακτηρίζουμε το 

τσιμεντοσκυρόδεμα, γιατί η πιο συνηθισμένη κονία που 

χρησιμοποιείται, είναι το τσιμέντο και τα χονδρά αδρανή, δηλαδή τα 

σκύρα . Τα λοιπά χονδροκονιάματα αναφέρονται με την ειδική 

ονομασία τους. 

1.1 Γενικά χαρακτηριστικά των χονδροκονιαμάτων 

Ανεξάρτητα από την κονία ή τα αδρανή που χρησιμοποιούνται, 

τα χονδροκονιάματα έχουν μερικά γενικά χαρακτηριστικά και 

ιδιότητες, που τα κατέστησαν υλικά δομής εξαιρετικής 
.-

σπουδαιότητας. 

Μπορούν να αντικαταστήσουν εντελώς τους φυσικούς λίθους 

και το ξύλο, εκτός από τις περιπτώσεις, όπου η αισθητική των 

ορατών τμημάτων ενός έργου απαιτεί ειδικά υλικά (λαξευτοί λίθοι, 

μάρμαρα, ξύλινες επενδύσεις ή πατώματα κλπ.). Τα τελευταία όμως 

χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές πρόοδοι και προς αυτή την 

κατεύθυνση (τεχνητά μάρμαρα κλπ). 

Αντικαθιστούν στις περισσότερες περιπτώσεις το χάλυβα, 

όπως στην κατασκευή πλακών καλύψεως μεγάλων αιθουσών, στη 

γεφυροποιία, σε μεγάλες δεξαμενές και σιλό κ.α. 

Τα γενικά χαρακτηριστικά, στα οποία τα χονδροκονιάματα 

οφείλουν την τόση ευρύτητα εφαρμογής είναι: 

- Το εύπλαστο και η ικανότητα τους να παίρνουν οποιοδήποτε 

σχήμα με τη βοήθεια ξύλινων ή μεταλλικών τύπων (καλουπιών). 

- Η ευκολία παρασκευής τους στον τόπο του έργου 

(εργοτάξιο), πράγμα που τους δίνει ευελιξία κατά τη χρησιμοποίησή 

τους. Η παρασκευή και μορφοποίησή τους στο εργοστάσιο δίνει 

(1 



καλύτερης ποιότητας υλικά, αλλά περιορίζει την ποικιλία στις 

εφαρμογές τους. 

- Η ικανότητα τους να συνεργάζονται με άλλα υλικά (π.χ. με το 

χάλυβα και το γυαλί). Με τη βοήθεια των υλικών αυτών 

κατασκευάζονται σύνθετα υλικά εξαιρετικής σπουδαιότητας 

(οπλισμένο σκυρόδεμα κ.α . ) . 

- Το χαμηλό σχετικά κόστος τους που επιτρέπει την κατασκευή 

φθηνών έργων. 

Στις επόμενες παραγράφους θα εξετάσουμε μερικές 

κατηγορίες σκυροδεμάτων, από τις οποίες οι σπουδαιότερες είναι τα 

τσιμεντοσκυροδέματα, τα ειδικά τσιμεντοσκυροδέματα 

ασφαλ τοσκυροδέματα . 

και τα 

2. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ(σκυρόδεμα ή κοινά μπετόν). 

α) Ορισμοί. Σύσταση. 

Είναι το σπουδαιότερο χονδροκονίαμα και χρησιμοποιείται σε 

μεγάλη έκταση σε όλες γενικά τις κατασκευές. 

Απλοί διαχωριστικοί τοίχοι, πλάκες και δοκάρια μικρών ή 

μεγάλων ανοιγμάτων, γέφυρες, φράγματα, λιμάνια, οδοστρώματα, 

δεξαμενές ακόμη και πλοία, τεχνητοί λίθοι, κεραμίδια, σωλήνες και 

Πλήθος άλλων στοιχείων μπορούν να κατασκευασθούν από απλό 

σκυρόδεμα ή σκυρόδεμα ενισχυμένο με άλλα υλικά, όπως π.χ. με το 

Χάλυβα. 

Το τσιμεντοσκυρόδεμα είναι σχετικά νέο υλικό, γιατί 

αναπτύχθηκε μετά τη χρησιμοποίηση των υδραυλικών κονιών και 

ειδικά του τσιμέντου . 

Οι πρώτες εφαρμογές του σε μεγάλη κλίμακα έγιναν στις 

αρχές του αιώνα μας . Επομένως η ηλικία των παλαιοτέρων από 

σκυρόδεμα έργων δεν υπερβαίνουν τα 70 χρόνια. Οι αρχαίοι και 

ιδίως οι Ρωμαίοι χρησιμοποίησαν σκυροδέματα κατασκευασμένα μ ε 

7 



αμμοχάλικο από τα ρέματα και τη θάλασσα και με υδραυλικό 

ασβέστη ή φυσικές ηφαιστειακές γαιές (ποζουλάνες) ως συνδετική 

ύλη. Πολλά έργα κατασκευασμένα με το υλικό αυτό , όπως 

υδραγωγεία και γέφυρες, σώζονται σε καλή κατάσταση μέχρι 

σήμερα. 

β) Πρώτες ύλες. 

Το σκυρόδεμα, όπως αναφέραμε προηγουμένως, είναι μίγμα 

τσιμέντου, νερού και αδρανών υλικών, που οι κόκκοι τους καλύmουν 

όλες τις διαβαθμίσεις (από το άλευρο και ψιλή άμμο ως τα χαλίκια). 

Επειδή η σπουδαιότερη ιδιότητα του σκυροδέματος, δηλαδή η 

μηχανική αντοχή του, εξαρτάται στο μεγαλύτερο βαθμό ~ό τη 
~ 

συγκ~λλητική ικανότητα του τσιμέντου και από την αντοχή και την 

κατάλληλη κοκκομετρική σύνθεση των αδρανών, είναι απαραίτητο η 

χρησιμοποίηση των υλικών αυτών να γίνεται ύστερα από προσεκτική 

διαλογή και αυστηρό έλεγχο. 

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι αναλυτικά οι εξής: 

1) Τσιμέντο. Σύμφωνα με τους Ελληνικούς κανονισμούς 

επιτρέπεται η χρήση τσιμέντου Portland ή Portland Ελληνικού τύπου, 

ή αργιλικού τσιμέντου, εφ' όσον το τελευταίο είναι κανονικής πήξεως 

και η αντοχή του είναι μεγαλύτερη από την αντοχή του τσιμέντου 

υψηλής αντοχής. 

2) Αδρανή υλικά. Τα αδρανή που χρησιμοποιούνται για την 

παρασκευή του σκυροδέματος κατατάσσονται, ανάλογα με το 

μέγεθος των κόκκων τους, στις αναφερόμενες στον Πίνακα 2 

κατηγορίες, σύμφωνα με την Πρότυπη Προδιαγραφή που ισχύει στη 

χώρα μας. 



ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΚΡΑΙΑ ΜΕΓΈΘΗ ΚΟΚΚΟΥ 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟ-

Α/Α ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΗΤΗ τοοποιο ΛΙΣΜΟΣ 

ΣΥΓΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ 

1 Παιπάλη ( φίλερ) Παιπάλη ( φiλερ) ο 0,074 π 

Άμμος Άμμος 

2 
Α. Λεπτόκοκκη Α. Λεπτόκοκκη 0/1 ο 1 0/1 

Β. Μεσόκκοκη Β. Μεσόκκοκη 0/3 ο 3 0/3 

Γ. Χονδρόκοκκη Γ. Χονδρόκοκκη ΟΠ ο 7 οπ 

Λεπτοχαλfκια Λιθοσuντρfμμια 

3 
(γαρμπlλι) (γαρμπίλι) 

Α. Λεπτά Α. Λεπτό 5/1 Ο 5 10 5/10 

Β. Χονδρά Β. Χονδρό 5/15 5 15 5/15 

Χαλίκια Σκύρα , 

4 
Α. 7/30 Α. 7/30 7 30 113Ό 

Β". 7/50 Β. 7/50 7 50 7/50 

Γ. 7ΠΟ Γ. 7ΠΟ 7 70 7ΠΟ 

Αμμοχάλικο 

Α. 0/30 ο 
5 

30 0/30 

Β. 0/50 ο 50 0/50 

Γ. ΟΠΟ ο 70 οπο 

Πίνακας 2. Ονοματολογία και διαστάσεις αδρανών σκυροδεμάτων. 

γ) Κατηγορίες και χρήσεις C!κυροδέματος. 

Τα διάφορα είδη των σκυροδεμάτων κατατάσσονται ανάλογα 

με: 

- Το ποσό του τσιμέντου, που περιέχουν. 

- Το είδος των αδρανών υλικών που χρησιμοποιούνται. 

- Τη χρήση ή μη άλλων ουσιών ή υλικών για την παρασκευή 

τους . 

- Το τρόπο παρασκευής και χρησιμοποιήσεώς τους. 



1) Από την άποψη της περιεκτικότητας σε τσιμεντοκονία ή σε 

τσιμέντο τα σκυροδέματα διακρίνονται σε: 

- Ισχνά (γκρο μπετόν) και 

- Κανονικά. 

Τα ισχνά σκυροδέματα χρησιμοποιούνται συνήθως για την 

κατασκευή δαπέδων, και χαμηλών τοίχων, την κατασκευή τεχνητών 

λίθων και άλλων μικρότερης σημασίας στοιχείων. Τα κανονικά 

χρησιμοποιούνται κατά κανόνα σε συνδυασμό με το χάλυβα, για την 

παρασκευή του οπλισμένου σκυροδέματος. 

2) Ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες αδρανές ύλες 

διακρίνονται σε: 

- Λεπτοσκυροδέματα, όταν περιέχουν άμμο και λεm~ σκύρα 
~ 

(γαρμΠίλι, σύντριμμα) με μέγεθος κόκκου μέχρι 1 ,5 cm. 

- Συνήθη σκυροδέματα με μεγέθους κόκκου αδρανών μέχρι 3 

cm. 

- Χαλικοδέματα με μέγεθος κόκκου μέχρι 7 cm. 

Κισσηροδέματα, όταν χρησιμοποιούνται σκύρα 

ελαφρόπετρας και όχι ασβεστολιθικά ή άλλης προελεύσεως. 

- Περλιτοδέματα, όταν χρησιμοποιούνται ως αδρανή υλικά 

μεγάλοι κόκκοι περλίτη. 

Τα διάφορα αυτά είδη σκυροδεμάτων χρησιμοποιούνται εκεί 

όπου απαιτούνται οι ιδιαίτερες ιδιότητες που εκδηλώνει το κάθε ένα. 
1 

3). Εάν περιέχουν η όχι σιδερένιο οπλισμό διακρίνονται σε: 

- Ισχνά ή άοπλα σκυροδέματα και σε 

- Οπλισμένα ή σιδηροφόρα σκυροδέματα . 

Η τελευταία αυτή κατηγορία των οπλισμένων σκυροδεμάτων , 

που προήλθε από τη σύμπτωση ορισμένων ιδιοτήτων του χάλυβα 

και του απλού σκυροδέματος, αποτελεί τον πιο διαδεδόμένο τρόπο 

εφαρμογής του σκυροδέματος . 
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4) Τέλος ως προς τον τρόπο παρασκευής τους και τον τρόπο 

που λειτουργούν διακρίνονται σε: 

- Συνήθη οπλισμένα σκυροδέματα. 

- Προεντεταμένα σκυροδέματα. 

- Αεροσκυροδέματα. 

- Σκυροδέματα εν κενώ κ.α. 
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ΚΕΦΜΑΙΟ3 

ΠΡΟΣΘΕΤΑΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ . 

Το πρόσθετο που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει εγκριθεί 

προηγουμένως από τον κύριο ή τον επιβλέποντα του έργου , αν το 

έργο είναι ιδιωτικό ή από την αρμόδια Υπηρεσία , αν το έργο ε ίναι 

Δημόσιο. 

Ο προμηθευτής του προσθέτου πρέπει να εφοδιάσει τον κύριο 

του έργου ή την αρμόδια Υπηρεσία επιβλέψεως του έργου με τα 

πιστοποιητικά ελέγχου του προσθέτου. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 

- Λεπτομερείς οδηγίες χρήσεως. 

- Τυπική δόση και βλαβερές επιδράσεις σε περίπτωση 

χρησιμοποιήσεως μεγαλύτερης δόσεως . 

- Χημική ονοματολογία των κυρίως ενεργών συστατικών του 

προσθέτου . 

- Την περιεκτικότητα του προσθέτου σε χλώριο εκφρασμένη σε 

άνυδρο CaCl2 ως ποσοστό του βάρους του προσθέτου. 

- Αν το πρόσθετο δημιουργεί φυσαλίδες αέρα. 

- Τον επιτρεπόμενο χρόνο αποθηκεύσεως και οδηγίες για τις 

απαιτούμενες συνθήκες αποθηκεύσεως . 

- Συμβιβαστότητα των προσθέτων σε περίπτωση που 

χρησιμοποιούνται συγχρόνως δύο ή περισσότερα πρόσθετα . 

Ο κύριος του έργου ή ο επιβλέπων έχει το δικαίωμα να ζητήσει 

πιστοποιητικό ελέγχου από αναγνωρισμένο εργαστήριο της 

προτιμήσεώς του . Η δαπάνη για τον έλεγχο θα καταβάλ~εται από τον 

προμηθευτή του προσθέτου ή τον κατασκευαστή του έργου . 
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Η μελέτη συνθέσεως του σκυροδέματος πρέπει να έχει γίνει με 

πρόσμιξη του προσθέτου ή των προσθέτων, αν αυτά είναι 

περισσότερα του ενός. 

Απαγορεύεται η χρήση προσθέτων που δημιουργούν ιόντα 

χλωρίου σε περίπτωση που το σκυρόδεμα είναι προεντεταμένο ή σε 

περίπτωση που στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθούν εξαρτήματα από 

αλουμίνιο. 

Τα αερακτικά πρόσθετα πρέπει να συμφωνούν με τις 

απαιτήσεις της Ειδικής Προδιαγραφής ΣΚ - 307. 

Τα επιταχυντικά, επιβραδυντικά, ρευστοποιητικά, 

υπερρευστοποιητικά ή άλλα πρόσθετα πρέπει να συμφωνούν με τις 

απαιτήσεις τις Ειδικής Προδιαγραφής ΣΚ - 308 για τον αντ!στοιχο 
~ 

τύπο. 

Το πρόσθετο ή τα πρόσθετα θα προστίθενται στο μίγμα με την 

αναλογία που προβλέπει η μελέτη συνθέσεως του σκυροδέματος. 

Μεταβολή αυτής της αναλογίας μπορεί να γίνει με έγκριση του 

επιβλέποντα ή της Υπηρεσίας. 

Κάθε ποσότητα προσθέτου που θα προσκομίζεται στο 

εργοτάξιο θα συνοδεύεται από γραπτή δήλωση του προμηθευτή, ότι 

η ποιότητα, αυτού του προσθέτου είναι ίδια με την ποιότητα εκείνου 

που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη συνθέσεως. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚ - 308 

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1.1 Αυτή η προδιαγραφή αναφέρεται στα ακόλουθα πρόσθετα 

σκυροδέματος. 

1.1.1 Τύπος Α - Πρόσθετα ρευστοποιητικά . 

1.1.2 Τύπος Β - Πρόσθετα επιβραδυντικά. 

1.1.3 Τύπος C - Πρόσθετα επιταχυντικά . 

1.1.4 Τύπος Ο - Πρόσθετα ρευστοποιητικά - επιβραδυντικά . 

1.1.5 Τύπος Ε - Πρόσθετα ρευστοποιητικά - επιταχυντικά . 

1.1.6 Τύπος F - Πρόσθετα υπερρευστοποιητικά. 

1.1. 7 Τύπος G- Πρόσθετα υπερρευστοποιητικά -

επιβραδυντικά 

1.2 Στις ακόλουθες παραγράφους καθορίζονται δοκιμές που 

πρέπει να γίνουν σε κάθε πρόσθετο, με το τσιμέντο της παρ. 9.1 και 

τα αδρανή που περιγράφονται στην παρ. 9.2 ή τα αδρανή του έργου 

(παρ . 9.3). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 - Συνίσταται , όταν είναι πρακτικά εφαρμόσιμο ο 

έλεγχος των προσθέτων να γίνεται με τα υλικά και τις αναλογίες που 

θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, διότι οι ειδικές δράσεις που 

παράγονται από τα χημικά πρόσθετα μπορεί να ποικίλλουν με τις 

ιδιότητες και τις αναλογίες των άλλων συστατικών του 

σκυροδέματος . Για παράδειγμα οι τύποι F και G των προσθέτων 

δείχνουν πολύ μεγαλύτερη αναλογία τσιμέντου από αυτή που 

αναφέρεται στην παρ. 10.1.1. Όταν τα υπερρευστοποιητικά 

χρησιμοποιούνται για να δώσουν αυξημένη εργασιμότητα (15 - 20 

cm κάθιση) , η δράση τους μπορεί να είναι περιορισμένης διάρκειας 
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(συνήθως 30 - 60 λεπ.), πράγμα που εξαρτάται από τους 

παράγοντες εκείνους που και με κανονικές συνθήκες επηρεάζουν το 

ρυθμό της απώλειας της εργασιμότητας (όπως π.χ. η θερμοκρασία). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Πρόσθετα που περιέχουν χλώριο μπορεί να 

επιταχύνουν τη διάβρωση του χάλυβα της προέντασης. Η 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτής της προδιαγραφής δεν 

αποτελεί διαβεβαίωση αποδοχής του προσθέτου για χρήση σε 

προεντεταμένο σκυρόδεμα. 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

2.1 <<Επιταχυντικό>> λέγεται το πρόσθετο, που επιταχύνει 

την πήξη και την ταχεία ανάπτυξη αντοχών στο σκυρόδεμα. 
. 
; 

2.2 <<Επιβραδυντικό>> λέγεται το πρόσθετο, που 

επιβραδύνει την πήξη του σκυροδέματος. 

2.3 <<Ρευστοποιητικό>> λέγεται το πρόσθετο, που μειώνει 

την ποσότητα του νερού που απαιτείται για να παραχθεί σκυρόδεμα 

δεδομένης συνεκτικότητας. 

2.4 <<Υπερρευστοποιητικό>> λέγεται το πρόσθετο που 

μειώνει περισσότερο από 12% την ποσότητα του νερού που 

χρειάζεται για να αποκτήσει το σκυρόδεμα μια ορισμένη 

εργασιμότητα. 

2.5 <<Ρευστοποιητικό Επιταχυντικό>> λέγεται το 

πρόσθετο, που είναι συγχρόνως ρευστοποιητικό και επιταχυντικό, 

σύμφωνα με τους προηγούμενους ορισμούς. 

2.6 <<Ρευστοποιητικό - Επιβραδυντικό>> λέγεται το 

πρόσθετο που είναι συγχρόνως ρευστοποιητικό και επιβραδυντικό, 

σύμφωνα με τους προηγούμενους ορισμούς . 

2.7 <<Υπερρευστοποιητικό - Επιβραδυντικό>> λέγεται το 

πρόσθετο, που είναι συγχρόνως υπερρευστοποιητικό και 

επιβραδυντικό, σύμφωνα με τους προηγούμενους ορισμούς . 

15 



3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

3.1 Το σκυρόδεμα στο οποίο χρησιμοποιείται ένας από τους 

επτά τύπους των προσθέτων που αναφέρονται στις παρ. 1.1.1 -

1.1. 7, πρέπει να ικανοποιεί τις αντίστοιχες απαιτήσεις του Πίνακα 3. 

3.2 Αν το απαιτήσει ο αγοραστής, ο παραγωγός θα δηλώσει 

γραπτώς ότι το πρόσθετο που θα προμηθεύσει για χρήση στο έργο, 

θα έχει τις ίδιες ιδιότητες καθώς και την ίδια πυκνότητα, με το 

πρόσθετο που ελέγχθηκε σύμφωνα με αυτή την προδιαγραφή . 

3.3 Όταν το πρόσθετο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε 

προεντεταμένο σκυρόδεμα, ο κατασκευαστής θα δηλώσει γραπτώς, 

ότι το πρόσθετο δεν περιέχει χλωριούχα. 

3.4. Δοκιμές για ομοιομορφία και ισοδυναμία, όπως 
,, 

αναγράφονται στην παρ. 4, θα πρέπει να γίνουν στο αρχικό δείγμα 

και τα αποτελέσματα να κρατηθούν για αναφορά και σύγκριση με 

αποτελέσματα από δοκιμές σε δείγματα, που έχουν ληφθεί από άλλο 

μέρος της παρτίδας ή από μεταγενέστερη παρτίδα του προσθέτου, 

που έχει αποσταλεί για χρήση στο έργο. 





4. ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔ ΥΝΑΜΙΑ 

4.1 Αν ζητηθεί η ομοιομορφία μιας παρτίδας ή η ισοδυναμία 

διαφορετικών παρτίδων από την ίδια πηγή, θα ελέγχεται με τις 

επόμενες μεθόδους και απαιτήσεις. 

4.1.1 Ανάλυση με υπέρυθρο φως. Τα φάσματα της 

απορρόφησης του αρχικού δείγματος και του δείγματος της δοκιμής, 

που λαμβάνεται να είναι ουσιαστικά παρόμοια. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 - Άλλες διαδικασίες ανάλυσης με υπέρυθρο φως 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τη συμφωνία _μεταξύ 

αγοραστή και προμηθευτή. 

4.1.2 Υπόλειμμα με ξήρανση σε φούρνο (υγρά πρόσθετα). Τα 

υπολείμματα της ξηράνσεως, η οποία προδιαγράφεται στην παρ. 

16.2, του αρχικού δείγματος και των μεταγενέστερων δειγμάτων, δεν 

πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από πέντε εκατοστιαίες μονάδες. 

4.1.3 Υπόλειμμα με ξήρανση σε φούρνο (μη υγρά πρόσθετα). 

Τα υπολείμματα της ξηράνσεως, η οποία προδιαγράφεται στην παρ. 

16.3, του αρχικού δείγματος και των μεταγενέστερων δειγμάτων δεν 

πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από 4 εκατοστιαίες μονάδες. 

4.1.4 Ειδικό βάρος (υγρά πρόσθετα). Όταν προσδιοριστεί, 

όπως προδιαγράφεται στην παρ. 16.4, το ειδικό βάρος 

μεταγενέστερων δειγμάτων δε θα πρέπει να διαφέρει από το ειδικό 

βάρος του αρχικού δείγματος περισσότερο από το 100/ο της διαφοράς 

μεταξύ του ειδικού βάρους του αρχικού δείγματος και του ειδικού 

βάρους του νερού για αντιδραστήρα στην ίδια θερμοκpασία. Νερό 

αντιδραστηρίων που είναι σύμφωνο αυτών των διαδικασιών είναι 

ικανοποιητικό . 
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4.2 Σε μερικές περιπτώσεις η φύση του προσθέτου ή οι 

εργαστηριακές δυνατότητες ελέvχ.ου του αγοραστή, μπορεί να μην 

επιτρέπουν τη διενέργεια μερικών ή όλων των προηγούμενων 

ελέγχων . Σε αυτές τις περιπτώσεις θα συμφωνούνται μεταξύ 

αγοραστή και προμηθευτή άλλες μέθοδοι ελένχ.ου. 

5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ 

5.1 Όταν το πρόσθετο παραδίνεται σε πακέτα ή δοχεία, θα 

πρέπει να είναι ευδιάκριτα γραμμένα σ' αυτά το εμπορικό όνομα του 

προσθέτου, ο τύπος με βάση αυτή την προδιαγραφή και το καθαρό 

βάρος ή ο όγκος του προσθέτου . Παρόμοιες πληροφορίες θα πρέπει 

να παρέχονται στα φορτωτικά έγγραφα που συνοδεύουν 

συσκευασμένα ή χύμα φορτία προσθέτων. 

6. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

6.1 Το πρόσθετο πρέπει να αποθηκεύεται κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε να επιτρέπεται η εύκολη πρόσβαση για κατάλληλη επιθεώρηση 

και αναγνώριση κάθε φορτίου και σε κατάλληλο απρόσβλητο από τις 

καιρικές συνθήκες μέρος, που θα προστατεύει το πρόσθετο από την 

υγρασία και τον παγετό . 

7. ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

7.1 Στον αγοραστή πρέπει να παρέχεται κάθε δυνατή 

διευκόλυνση για δειγματοληψία και επιθεώρηση , είτε στη θέση της 

παραγωγής είτε στο εργοτάξιο . 

7.2 Τα δείγματα θα είναι είτε <<απλά>> είτε <<σύνθετα>> , 

όπως προδιαγράφονται ή απαιτούνται από αυτή την προδιαγραφή . 

<<Απλό>> δείγμα είναι εκείνο που παίρνεται σε : μια δόση . 

<<Σύνθετο>> δείγμα , είναι εκείνο που σχηματίζεται από την ανάμιξη 

τρ ιών ή περισσοτέρων απλών δειγμάτων . 
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7 .3 Για τους σκοπούς αυτής της προδιαγραφής, παίρνονται 

δείγματα για δύο ειδών ελέγχους, τους ποιοτικούς και τους ελέγχους 

ομοιομορφίας και ισοδυναμίας. 

7.3.1 Ποιοτικοί έλεγχοι. Το δείγμα για την αξιολόγηση της 

ποιότητας μιας πηγής ή μιας παρτίδας προσθέτου θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις αυτής της προδιαγραφής. Τα 

δείγματα που χρησιμεύουν για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης 

με τις απαιτήσεις αυτής της προδιαγραφής, θα είναι <<σύνθετα>> 

από <<απλά>> δείγματα παρμένα από αρκετές θέσεις, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι το <<σύνθετο>> δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό 

της παρτίδας. 

7.3.2 Έλεγχοι ομοιομορφίας και ισοδυναμίας. Τα δείγματα για 
... 

την αξιολόγηση της ομοιομορφίας μιας μοναδικής παρτίδας ή της 

ισοδυναμίας διαφορετικών παρτίδων από την ίδια πηγή, θα 

ελέγχονται όπως προβλέπεται στην παρ. 4. Τέτοια δείγματα θα είναι 

σύνθετα από απλά δείγματα των διαφορετικών παρτίδων, όταν 

συγκρίνονται διαφορετικές παρτίδες από την ίδια πηγή και απλά 

δείγματα, όταν ελέγχεται η ομοιομορφία μιας παρτίδας. 

7.4 Υγρά πρόσθετα. Τα υγρά πρόσθετα πρέπει να 

ανακατεύονται πλήρως αμέσως πριν από την δειγματοληψία. Τα 

απλά δείγματα που παίρνονται για ελέγχους ποιοτικούς ή 

ομοιομορφίας, θα αντιπροσωπεύουν όχι περισσότερο από 10.000 lt. 

πρόσθετου και θα έχουν όγκο τουλάχιστον 1 lt. Θα παίρνονται 

τουλάχιστο τρία απλά δείγματα. Τα σύνθετα δείγματα θα 

σχηματίζονται μετά από πλήρη ανάμιξη των απλών δειγμάτων και θα 

έχουν όγκο τουλάχιστο 4 Ιt., όταν πρόκειται για ποιοτικούς ελέγχους . 

Τα απλά δείγματα θα πρέπει να ληφθούν από διαφορετικές τυχαίες 

θέσεις του προσθέτου που ελέγχεται. 

7.4.1 Πρόσθετα αποθηκευμένα χύμα σε δεξαμενές, θα πρέπει 

να δειγματίζονται σε ίσες ποσότητες από την ανώτερη, τη μεσαία και 
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κατώτερη στάθμη, είτε με στρόφιγγες που θα βρίσκονται στις 

πλευρές των δεξαμενών είτε με δειγματοληπτική βαριά φιάλη, 

εφοδιασμένη με κινητό πώμα που θα μπορεί να ανοίγει μετά το 

κατέβασμα της φιάλης στην επιθυμητή στάθμη. 

7.4.2 Τα δείγματα θα πρέπει να συσκευάζονται σε στεγανά 

δοχεία , που δε θα προσβάλλονται από τα πρόσθετα. 

7.5 Στερεά πρόσθετα. Τα απλά δείγματα για τους ελένχους 

ποιότητας ή ομοιομορφίας, θα αντιπροσωπεύουν όχι περισσότερο 

από 2 Lt. πρόσθετου και θα ζυγίζουν τουλάχιστο 1 kg. Θα παίρνονται 

4 δείγματα τουλάχιστο. Τα σύνθετα δείγματα θα παίρνονται από το 

μίγμα που σχηματίζεται μετά από πλήρη ανάμιξη των απλών 

δειγμάτων. Το βάρος του σύνθετου δείγματος θα είναι 2.3 kg 
_, 

τουλάχΊστο. Τα απλά δείγματα πρέπει να παίρνονται από 

διαφορετικές θέσεις καλά διανεμημένες μέσα σ' όλη την ποσότητα 

που αντιπροσωπεύουν. 

7.5.1 Τα δείγματα συσκευασμένων προσθέτων πρέπει να 

παίρνονται με σωληνωτό δειγματολήπτη. 

7.5.2 Τα δείγματα πρέπει να συσκευάζονται σε υδατοστεγή και 

αεροστεγή δοχεία . 

7.6 Πριν από κάθε έλεγχο τα δείγματα θα πρέπει να 

ανακατεύονται καλά, ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιομορφία τους. 

Όταν συνίσταται από τον παραγωγό, ολόκληρο το δείγμα ενός 

στερεού προσθέτου θα πρέπει να διαλύεται στο νερό πριν από τους 

ελέγχους. 

8 . ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

8.1 Το πρόσθετο θα απορρίπτεται, αν δεν ικανοποιεί όλες τις 

απαιτήσεις αυτής της προδιαγραφής. 

8.2 Ένα πρόσθετο αποθηκευμένο στο μέρος της παραγωγής 

του για περισσότερο από 6 μήνες μετά τη δοκιμασία του ή ένα 
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πρόσθετο σε τοπική αποθήκευση στα χέρια ενός πωλητή για 

περισσότερο από 6 μήνες μετά τη δοκιμασία του, μπορεί να 

επανελεχθεί πριν από τη χρήση του. Αν κατά τον έλεγχο δεν 

ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις αυτής της 

προδιαγραφής, θα απορριφθεί. 

8.3 Συσκευασίες ή δοχεία που διαφέρουν περισσότερο από 

5% από το προδιαγραφόμενο βάρος ή όγκο θα απορρίπτονται. Αν το 

μέσο βάρος ή ο όγκος 50 τυχαίων συσκευασιών είναι μικρότερος 

από τον προδιαγραφόμενο, ολόκληρο το φορτίο θα απορρίπτεται . 

8.4 Όταν το πρόσθετο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε 

σκυρόδεμα χωρίς αερακτικό, θα απορρίπτεται αν το δοκιμαστικό 

σκυρόδεμα που περιέχει αυτό το πρόσθετο, έχει περιεκτικό~ητα σε 
; 

αέρα μεγαλύτερη από 3%. Όταν το πρόσθετο, πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα με αερακτικό θα απορρίπτεται αν το 

δοκιμαστικό σκυρόδεμα που το περιέχει, έχει περιεκτικότητα σε αέρα 

μεγαλύτερη από 7%. 

9. ΥΛΙΚΑ 

9.1 Τσιμέντο. Το τσιμέντο των δοκιμών θα είναι τύπου 1 ή 

τύπου 11, εκτός αν στο έργο χρησιμοποιηθεί άλλος τύπος τσιμέντου 

και ζητηθούν δοκιμές με αυτό το τσιμέντο. 

9.2 Αδρανή υλικά. Τα αδρανή υλικά των δοκιμών θα 

προσκομίζονται από εκείνον που ζητά τον έλεγχο. Αν οι δοκιμές θα 

γίνονται σύμφωνα με την παρ. 9.3 τα αδρανή θα είναι χωρισμένα σε 

τρία κλάσματα, άμμο , γαρμπίλι και σκύρα, θα ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις της Π .Τ.Σ. και θα αναμιχθούν με κατάλληλη αναλογία , 

ώστε η κοκκομετρική διαβάθμιση του μίγματος να πέφτει στο επάνω 

μισό της υποζώνης Δ του διαγράμματος 1 της Π .Τ.Σ . Av ζητηθεί , τα 

προηγούμενα μπορεί να χωριστούν σε επί μέρους κλάσματα με μια 
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--- ·-·-- --- - ----=========== 

σειρά κόσκινα της Π.Τ.Σ. και τα κλάσματα να επαναμιχθούν έτσι 

ώστε το μίγμα να έχει μια ορισμένη διαβάθμιση. 

9.3 Υλικά για δοκιμές για συγκεκριμένο έργο. Η επίδραση 

ενός χημικού προσθέτου στο χρόνο της πήξης και στην απαίτηση σε 

νερό του σκυροδέματος, μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με το 

χρόνο της προσθήκης του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της 

παρασκευής των χαρμανιών και της ανάμιξης. Για να ελεγχθεί ένα 

χημικό πρόσθετο για συγκεκριμένο έργο, το τσιμέντο, τα αδρανή και 

τα άλλα πιθανώς υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις δοκιμές θα 

πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά αυτών που προτείνονται για 

χρήση στο έργο. Το χημικό πρόσθετο προσθέτεται με τον ίδιο τρόπο 

και στην ίδια χρονική στιγμή, κατά τη διάρκεια της διαδικασ!ας της 
i 

παρασκευής των αναμιγμάτων, όπως αυτό θα γίνει στο έργο. Επίσης 

οι αναλογίες των αδρανών όπως και των άλλων υλικών στα 

αναμίγματα θα είναι εκείνες που προδιαγράφονται για το έργο. Αν ο 

μέγιστος κόκκος των χονδρόκοκκων αδρανών είναι μεγαλύτερος από 

30 mm, θα πρέπει να κοσκινιστεί το σκυρόδεμα από ένα κόσκινο των 

30 mm, πριν από την παρασκευή των δοκιμίων για τις δοκιμές. 

10. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ 

ΑΝΑΜΙΓΜΑΤΑ 

10.1 Αναλογfες. Αν δεν πρόκειται για δοκιμές έργου (βλ. παρ. 

9.3), το σκυρόδεμα πρέπει να έχει τέτοιες αναλογίες αδρανών, ώστε 

η κοκκομετρική διαβάθμιση του μίγματος να βρίσκεται στο επάνω 

μισό τμήμα της υποζώνης Δ του διαγράμματος 1 της Π.Τ.Σ . Αν δεν 

προδιαγράφεται διαφορετικά το πρόσθετο θα προσθέτεται με την 

πρώτη ποσότητα νερού που μπαίνει στον αναμικτήρα (βλ. παρ. 

10.2). 

10.1.1 Η περιεκτικότητα του τσιμέντου θα είναι 300 (297 - 303) 

kg/cm3
. 
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10.1.2 Αν στο έργο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και 

αερακτικό, στις δοκιμές θα προστεθεί η κατάλληλη ποσότητα 

αερακτικού, ώστε η περιεκτικότητα αέρα να είναι 5,5°/ο. 

10.1.3 Η περιεκτικότητα σε νερό ρυθμίζεται έτσι, ώστε η 

κάθιση να είναι 120 (110 - 130) mm. Οι αναλογίες των αδρανών 

πρέπει να είναι τέτοιες ώστε το μίγμα να έχει ικανοποιητική 

πλαστικότητα, για συμπύκνωση με ράβδο . 

10.2 Παρασκευή αναμιγμάτων. Θα δοκιμάζονται μίγματα 

σκυροδέματος με και χωρίς το πρόσθετο. Το μίγμα χωρίς το χημικό 

πρόσθετο, θα ονομάζεται μίγμα αναφοράς ή μάρτυρας. Το πρόσθετο 

προσθέτεται με τον τρόπο που συνιστά ο παραγωγός και στην 

απαραίτητη ποσότητα που αναφέρεται στην προδιαγραφή ~ου για 
. ~ 

την μείωση του νερού ή τη μεταβολή χρόνου πήξεως ή και τα δύο . Αν 

ζητηθεί, το πρόσθετο μπορεί να προστεθεί σε μια ποσότητα τέτοια, 

ώστε να δίνει ένα καθορισμένο χρόνο πήξης του μίγματος του 

σκυροδέματος μέσα στα όρια των ισχυουσών απαιτήσεων αυτής της 

προδιαγραφής. 

10.2.1 Σκυρόδεμα χωρίς αερακτικό. Όταν το πρόσθετο 

πρόκειται να δοκιμαστεί για χρήση μόνο σε σκυρόδεμα χωρίς 

αερακτικό, το ποσοστό αέρα του μίγματος που περιέχει το υπό 

δοκιμή πρόσθετο και του μίγματος του σκυροδέματος αναφοράς 

(μάρτυρα), θα πρέπει να είναι 3% ή λιγότερο και η διαφορά μεταξύ 

της περιεκτικότητας σε αέρα των δύο μιγμάτων δεν πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη από 0,5%. Αν είναι απαραίτητο, θα προστεθεί στο 

μάρτυρα μικρή ποσότητα κατάλληλου αερακτικού, που θα προτείνει 

εκείνος που ζητά τον έλεγχο. Δοκιμές για την ανθεκτικότητα σε ψύξη 

- απόψυξη δεν πρέπει να γίνουν. 

10.2.2 Σκυρόδεμα με αερακτικό. Όταν το πρόσθετο πρόκειται 

να χρησιμοποιηθεί μόνο σε σκυρόδεμα με αερακτικό, το πρόσθετο 

που θα προτείνει εκείνος που ζητά τον έλεγχο , πρέπει να προστεθεί 



στο μίγμα του σκυροδέματος αναφοράς και, αν είναι απαραίτητο, στο 

μίγμα του σκυροδέματος που περιέχει το υπό δοκιμή πρόσθετο, σε 

επαρκείς ποσότητες, ώστε να δίνει περιεκτικότητα αέρα μεταξύ 3.5 

και 7 .5% εκτός αν πρόκειται να γίνουν δοκιμές ανθεκτικότητας σε 

ψύξη απόψυξη, οπότε η περιεκτικότητα αέρα θα είναι 5 - 7%. Και 

στις δύο περιπτώσεις η διαφορά μεταξύ της περιεκτικότητας σε αέρα 

του μάρτυρα και του σκυροδέματος που περιέχει το υπό δοκιμή 

πρόσθετο, δε θα υπερβαίνει το 0,5°/ο. 

11 . ΑΝΑΜΥ=Η 

11.1 Το σκυρόδεμα αναμιγνύεται μηχανικά, όπως 

περιγράφεται στη μέθοδο ΣΚ- 303. 

12. ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

12.1 Θα παρασκευάζονται τουλάχιστο δύο (2) διαφορετικά 

αναμίγματα από το σκυρόδεμα με το πρόσθετο και το μάρτυρα και 

θα ελέγχονται τα ακόλουθα φυσικά χαρακτηριστικά τους με τις 

αντίστοιχες μεθόδους 

12.2 Κάθιση . Μέθοδος ΣΚ- 309. 

12.3 Αεριοπεριεκτικότητα. Μέθοδος ΣΚ- 311. 

12.4 Χρόνος πήξεως. Μέθοδος ΣΚ- 313. 

Η θερμοκρασία των υλικών του σκυροδέματος πριν από την 

ανάμιξη και η θερμοκρασία στην οποία θα βρίσκονται τα δοκίμια 

κατά τη διάρκεια του ελέγχου, θα είναι 23,Ο (21 - 25) C. 

12.5 Περιεκτικότητα σε νερό. 

12.5.1 Στο δελτίο αποτελεσμάτων θα αναφέρεται ο λόγος του 

νερού προς τσιμέντο του σκυροδέματος (ΝΠ) , με προσέγγιση 0,001 . 

Η τιμή του λόγου ΝΠ θα προκύπτει από τη διαίρεση τοu συνολικού 

βάρους του νερού (συνυπολογιζομένης και της υγρασίας 

απορροφήσεως των αδρανών) προς το βάρος του τσιμέντου. 



12.5.2 Θα υπολογίζεται η σχετική περιεκτικότητα σε νερό του 

σκυροδέματος που περιέχει το πρόσθετο, σαν ποσοστό της 

περιεκτικότητας σε νερό του σκυροδέματος αναφοράς (μάρτυρας), 

ως ακολούθως: Θα διαιρείται η μέση περιεκτικότητα σε νερό όλων 

των αναμιγμάτων που περιέχουν πρόσθετο, τη μέση περιεκτικότητα 

σε νερό όλων των αναμιγμάτων αναφοράς και το πηλίκο 

πολλαπλασιάζεται επί 100. 

13. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ 

13.1 Από δύο διαφορετικά αλλά όμοια αναμίγματα με 

πρόσθετο και χωρίς πρόσθετο (μάρτυρες), θα κατασκευάζονται 

δοκίμια για τους ελέγχους του Πίνακα 4. Ο αριθμός των δpκιμίων 

δίνεται στον Πίνακα 4. Όλα τα δοκίμια θα γίνονται την ίδια ημέρα. 

Αριθμός Αριθμός Αριθμός Αριθμός 

τύπων υλικών για τη συνθηκών δοκιμίων 

δοκιμίων δοκιμή Σκυροδέματος (Ελάχιστος) 

1. Περιεκτικότητα σε Προσδιορίζεται 
- 1 2 

νερό σε κάθε 

2. Κάθιση 
1 1 2 

<<χαρμάνι>> 

του μίγματος 

3. Αεροπεριεκτικότητα του 
1 1 1 

σκυροδέματος 

4. Χρόνος πήξης 1 (12.4) 2 6 

5. Θλιπτική αντοχή 1 3 2 18 

6. Κατάψυξη και 

1 1 2 12 
απόψυξη 

7. Μεταβολή του 
1 1 2 6 

μήκους 

8. Μείωση νερού , 
- ο - 36 

υψηλού βαθμού 

9. Μείωση νερού, 

υψηλού βαθμού και - 6 - 36 

επιβράδυνση 

Πίνακας 4. Τύποι και Ελάχιστος Αριθμός Δοκιμίων και Ελέγχων . 
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14. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

14.1 Αριθμός δοκιμίων. Για κάθε ηλικία και τύπο δοκιμής του 

Πίνακα 4 θα κατασκευάζεται ένα δοκίμιο από τα αναμίγματα με το 

πρόσθετο και ένα δοκίμιο από τα αναμίγματα χωρίς το πρόσθετο. 

14.2 Τύποι δοκιμίων. Τα δοκίμια θα γίνονται σύμφωνα με τα 

ακόλουθα: 

14.2.1 Αντοχή σε θλίψη. Τα δοκίμια θα έχουν διαστάσεις 

150Χ150Χ150 mm3 και θα παρασκευάζεται και θα συντηρούνται 

σύμφωνα με τη μέθοδο ΣΚ - 303. 

14.2.2 Αντίσταση σε ψύξη - απόψυξη. Τα δοκίμια θα 

αποτελούνται από πρίσματα παρασκευασμένα και συντηρημένα 

σύμφωνα με τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις της μεθόδου ΣΚ - ~03. Τα 
~ 

πρίσματα δεν πρέπει να είναι λιγότερα από 76 mm, ούτε 

περισσότερο από 127 mm σε πλάτος και ύψος και όχι λιγότερο από 

406 mm σε μήκος. 

14.2.3 Μεταβολή μήκους. Παρασκευάζονται και συντηρούνται 

τα δοκίμια με τη μέθοδο. Η περίοδος της συντήρησης σε υγρασία, 

συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου μέσα στις μήτρες, θα είναι 

14 ημέρες. 

15. ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

15.1 Τα δοκίμια σκληρυμένου σκυροδέματος ελέγχονται 

σύμφωνα με τις ακόλουθες μεθόδους (βλέπε Πίνακα 4 ). 

15.1.1 Αντοχή σε θλίψη. Μέθοδος ΣΚ - 304. Τα δοκίμια 

ελέγχονται σε ηλικίες 7 και 28 ημερών και σε ηλικία 24 ωρών για 

πρόσθετα τύπου C, F και G. Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος 

που περιέχει το πρόσθετο υπολογίζεται σαν ποσοστό επί % της 

θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος αναφοράς, ως ακολούθως: 

15.1 .1.1 Η μέση θλιπτική αντοχή των δοκιμίων που έγιναν από 

το σκυρόδεμα που περιέχει το πρόσθετο σε δεδομένη ηλικία για τη 
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δοκιμή, διαιρείται με τη μέση θλιπτική αντοχή των δοκιμίων, που 

έγιναν από το σκυρόδεμα ·αναφοράς, στην ίδια ηλικία και το πηλίκο 

πολλαπλασιάζεται επί 100. ~ 

15.1.2 Αντίσταση σε ψύξη ·- απόψυξη. Θα πρέπει να γίνουν 

συγκριτικές δοκιμές του σκυροδέματος που περιέχει το πρόσθετο και 

του σκυροδέματος αναφοράς, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία Α της 

μεθόδου. Τα δοκίμια θα ελέγχονται σε ηλικία 14 ημερών. Οι σχετικοί 

συντελεστές ανθεκτικότητας θα υπολογίζονται όπως φαίνεται στην 

προδιαγραφή. 

15.1.3 Μεταβολή του μήκους. Θα ελέγχονται πρισματικά 

δοκίμια που θα κατασκευάζονται και θα δοκιμάζονται σύμφωνα με τη 

μέθοδο, εκτός του ότι η περίοδος συντηρήσεως μέσα στ~ νερό, 
_, 

συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου μέσα στις μήτρες, θα είναι 

14 ημέρες. Κατόπιν τα δοκίμια συντηρούνται στον αέρα όπως 

περιγράφεται στην παρ. 10.1.2 της μεθόδου για μια περίοδο 14 

ημερών. Στο τέλος και αυτής της περιόδου προσδιορίζεται αυτή η 

μεταβολή στο μήκος των δοκιμίων. Ως συστολή ξηράνσεως 

θεωρείται η μεταβολή του μήκους κάθε δοκιμίου ως προς το αρχικό 

μήκος, κατά την αφαίρεση του δοκιμίου από τη μήτρα, εκφρασμένη 

σαν ποσοστό επί ο/ο του αρχικού, με προσέγγιση 0,001. Αν η 

μεταβολή του μήκους του σκυροδέματος αναφοράς μετά την 

ξήρανση για 14 ημέρες είναι 0,03% ή μεγαλύτερη, η μεταβολή του 

μήκους του σκυροδέματος με το πρόσθετο, εκφραζόμενη σαν 

ποσοστό επί ο/ο της μεταβολής μήκους του σκυροδέματος αναφοράς, 

δε θα πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη τιμή που προδιαγράφεται 

στον Πίνακα 2. Αν η μεταβολή μήκους του σκυροδέματος αναφοράς 

μετά από τις 14 ημέρες της ξήρανσης είναι μικρότερη από 0,03%, η 

μεταβολή μήκους του σκυροδέματος με το πρόσθετο θa πρέπει να 

μην υπερβαίνει εκείνη του σκυροδέματος χωρίς το πρόσθετο 

περισσότερο από 0,01 Ο εκατοστιαίες μονάδες. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 - Δεδομένου ότι οι ειδικές δράσεις που 

παράγονται από τα χημικά πρόσθετα μπορούν να ποικίλλουν 

ανάλογα με τις ιδιότητες των άλλων συστατικών του σκυροδέματος, 

τα αποτελέσματα των δοκιμών για τη μεταβολή του μήκους, 

χρησιμοποιώντας αδρανή που δίνουν μικρή μεταβολή μήκους, 

μπορεί να μη δείξουν με ακρίβεια τη σχετική συμπεριφορά, που θα 

προκύψει με άλλα αδρανή, τα οποία δίνουν μεγάλη μεταβολή 

μήκους. 

16. ΔΟΚΙΜΕΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΔ ΥΝΑΜΙΑΣ 

16.1 Ανάλυση με υπέρυθρο φως. Αυτός ο έλεγχος έχει σκοπό 

να συγκρίνει ποιοτικά τη σύσταση διαφόρων δειγμάτων ~αι δεν 
Α 

μπορ~ί να χρησιμοποιηθεί για ποσοτική ανάλυση. Στις παρ. 16.1 .1, 

16.1.2 και 16.1.3 περιγράφεται μια γενική διαδικασία για την 

ανάλυση προσθέτων με υπέρυθρη ακτινοβολία (βλέπε Σημείωση 3 

και 5). 

16.1.1 Υγρά πρόσθετα. Προσδιορίζεται η συγκέντρωση των 

διαλυμένων στερεών σύμφωνα με την παρ. 16.2 και αραιώνεται ένα 

μέρος από το δείγμα του προσθέτου με αποσταγμένο νερό, ώστε να 

πάρουμε διάλυμα με συγκέντρωση στερεών περίπου 0,015 g/ml, 

π.χ. αραιώνονται 5ml από το δείγμα του προσθέτου μέχρις όγκου 

200 ml. Πέντε ml του διαλύματος αυτού τοποθετούνται σε ρηχό 

γυάλινο δοχείο <<petri>> μαζί με 2.5g βρωμιούχο κάλι (KBr) της 

απαιτούμενης καθαρότητας για ανάλυση με υπέρυθρη ακτινοβολία 

και με 5ml αποσταγμένο νερό. Το μίγμα ανακατεύεται μέχρι 

διαλύσεως. Κατόπιν τοποθετείται το δοχείο με το διάλυμα στο 

φούρνο ξηράνσεως (παρ . 16.2.1.1) και ξηραίνεται για 17 h (±15 min) 

στους 105 (±3) C. Μετά από ψύξη το ξερό υπόλειμμα μεrαφέρεται σε 

γουδί και κονιοποιείται μέχρι να γίνει λεπτή σκόνη . Η εργασία 

συντελείται γρήγορα για να αποφευχθεί η απορρόφηση υγρασίας. 
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Ζυγίζονται Ο, 1 g από τη σκόνη και 0,4g βρωμιούχο κάλι της 

απαιτούμενης καθαρότητας για ανάλυση με υπέρυθρη ακτινοβολία. 

Πνεται ανάμιξη σε ηλεκτροκίνητο αναμικτήρα για 30 sec, 

τοποθετώντας το υλικό μέσα σε κάψουλα από ανοξείδωτο χάλυβα 

και με σφαίρες από το ίδιο υλικό. Συνεχίζεται έπειτα η διαδικασία 

σύμφωνα με την παρ. 16.1.3. 

16.1.2 Μη υγρά πρόσθετα. Κονιοποιούνται 1 Og από το 

πρόσθετο σε γουδί, μέχρι να γίνουν λεπτή σκόνη. Το δείγμα 

μεταφέρεται σε ρηχό γυάλινο δοχείο <<Petri>>, τοποθετείται σε 

φούρνο ξηράνσεως (παρ. 16.2.1.1) και ξηραίνεται για 17h(+15 min) 

στους 105(+ 3) C. Ζυγίζονται περίπου 0,005g από την ξερή σκόνη 

και 0,9959 βρωμιούχο κάλι της απαιτούμενης καθαρότη~ας για 
~ 

ανάλυση με υπέρυθρη ακτινοβολία. Πνεται ανάμιξη σε ηλεκτροκίνητο 

αναμικτήρα για 30 sec, τοποθετώντας το υλικό μέσα σε κάψουλα 

από ανοξείδωτο χάλυβα με σφαίρες από το ίδιο υλικό . Συνεχίζεται 

έπειτα η διαδικασία σύμφωνα με την παρ. 16.1.3. 

16.1.3 Για την παρασκευή ενός δισκίου για ανάλυση με 

υπέρυθρη ακτινοβολία ζυγίζονται 0,3009 από το μίγμα που 

παρασκευάστηκε σύμφωνα με τις παρ. 16.1 .1 και 16.1.2 και 

μεταφέρονται σε κατάλληλη μήτρα. Αν χρησιμοποιείται μήτρα με 

δυνατότητα εφαρμογής κενού, εφαρμόζεται κενό για 2 min, πριν από 

τη συμπίεση του υλικού. Στη συνέχεια ενώ εξακολουθεί η εφαρμογή 

κενού, πιέζεται το υλικό με κατάλληλη δύναμη για 3 min, ώστε να 

παραχθεί δίσκιο πάχους 1 m περίπου. Εξάγεται το δισκίο από τη 

μήτρα , εισάγεται στο φασματοφωτόμετρο και λαμβάνεται το φάσμα 

της απορρόφησης σε υπέρυθρη ακτινοβολία . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 - Είναι σημαντικό να ακολουθούνται οι ίδιες 

διαδικασίες για όλα τα δείγματα, που συγκρίνονται μετάξύ τους και 

κατά προτίμηση να εκτελούνται από την ίδιο αναλυτή. Μεγάλες 

αλλαγές στο φάσμα απορρόφησης υπέρυθρης ακτινοβολίας 
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μπορούν να προκληθούν από: α) διαφορές στην περιεχόμενη 

υγρασία που οφείλεται σε διαφορετικό βαθμό ξήρανσης, β) 

απορρόφηση νερού από υγροσκοπικά υλικά, γ) αντίδραση του 

βρωμιούχου καλίου με μερικές συνυπάρχουσες ενώσεις και δ) 

διαφορές στο χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ παρασκευής και ελέγχου 

του δισκίου . Επίσης οι ελάχιστες απαιτούμενες ποσότητες για την 

ανίχνευση των διαφόρων συστατικών με την υπέρυθρη απορρόφηση 

ποικίλλουν σε πλατιά όρια, που εξαρτιούνται από το είδος και τη 

συγκέντρωση των συνοδευουσών ουσιών. Για παράδειγμα, 

σημαντικές ποσότητες σακχαρωδών ουσιών μπορεί να υπάρχουν σε 

ένα λιγνοσουλφονικό πρόσθετο χωρίς η μέθοδος αυτή να δείχνει την 

παρουσία τους. _ 
J 

16. 2 Υπόλειμμα με ξήρανση σε φούρνο (υγρά πρόσθετα). 

16.2.1 Τοποθετούνται 20 ως 30 g από καθαρή χαλαζιακή άμμο 

μεγέθους κόκκου 0,6 - 0,8 mm μέσα σε χαμηλό ευρύστομο γυάλινο 

φιαλίδιο ζυγίσεως με σμυρισμένο πώμα, εσωτερικής διαμέτρου 

περίπου 60 mm και ύψος περίπου 30 mm. Τοποθετείται ανοικτό το 

φιαλίδιο ζυγίσεως και το πώμα μέσα σε φούρνο (παρ. 16.2.1 .1) και 

ξηραίνεται η άμμος για 17 h (±15 min) στους 105 (±3 C). Πωματίζεται 

το φιαλίδιο ζυγίσεως, μεταφέρεται σε ξηραντήρα , ψύχεται σε 

θερμοκρασία δωματίου και ζυγίζεται στο πλησιέστερο 0,001 g. 

Ανοίγεται το φιαλίδιο και με σιφώνια μεταφέρονται και κατανέμονται 

ομοιομορφία πάνω στην άμμο 4 ml από το υγρό πρόσθετο . Αμέσως 

πωματίζεται το φιαλίδιο για να αποφύγουμε απώλεια λόγω 

εξατμίσεως και ζυγίζεται στο πλησιέστερο 0,001 g. Ανοίγεται το 

φιαλίδιο και τοποθετείται μαζί με το πώμα του στο φούρνο (παρ . 

16.2.1.1 ). Ξεραίνεται για 17 h (+ 15min) στους 105 (± 3 C). Στο τέλος 

της περιόδου ξήρανσης πωματίζεται το φιαλίδιο ζυγίσεως , 

μεταφέρεται σε ξηραντήρα , ψύχεται σε θερμοκρασία δωματίου και 

ζυγίζεται στο πλησιέστερο 0,001 g. 
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16.2.1.1 Ο φούρνος ξηράνσεως πρέπει να είναι είτε 

εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα είτε με πρόβλεψη για ελεύθερη 

κυκλοφορία αέρα. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ακριβοός ελέγχου 

της θερμοκρασίας και του χρόνου της ξήρανσης, έτσι ώστε να μην 

μεταβάλλεται από δείγμα σε δείγμα ο βαθμός εξάτμισης των 

διαφόρων ουσιών (ο βαθμός εξάτμισης του νερού δεν ενδιαφέρει) . 

16.2.2 Υπολογισμοί. 

16.2.2.1 Καταγράφονται τα παρακάτω βάρη: 

W1 = Βάρος του πωματισμένου φιαλιδίου με την άμμο και το 

δείγμα. 

W2 =Βάρος του πωματισμένου φιαλιδίου με την άμμο. 

W3 = W1 - W2 =Βάρος του δείγματος. 
~ 

J 

W4 =Βάρος πωματισμένου φιαλιδίου με την άμμο και το ξερό 

υπόλειμμα και 

WS = W4- W2 =Βάρος του ξερού υπολείμματος. 

16.2.2.2 Το υπόλειμμα υπολογίζεται με τον εξής τύπο: 

Υπόλειμμα ξηράνσεως σε φούρνο (0Α> κατά βάρος) = (WS Ι 

W3) Χ 100. 

16.2.3 Ακρίβεια. Ο μέγιστος συντελεστής διακύμανσης μεταξύ 

πολλών εργαστηρίων στον προσδιορισμό του υπολείμματος 

ξηράνσεως σε φούρνο (στα υγρά πρόσθετα) βρέθηκε ότι είναι 1,25 

%. Επομένως τα αποτελέσματα δοκιμίων που γίνονται από δύο 

διαφορετικά εργαστήρια σε εντελώς ίδια δείγματα ενός προσθέτου, 

δε θα πρέπει να διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από 3,5% του 

μέσου όρου τους. Ο μέγιστος συντελεστής διακύμανσης για ένα και 

μόνο αναλυτή βρέθηκε ότι είναι 0,6 %. Επομένως τα αποτελέσματα 

δύο δοκιμών που έχουν εκτελεστεί κανονικά από τον ίδιο αναλυτή 

πάνω στο ίδιο υλικό δε θα πρέπει να διαφέρουν περισ·σότερο από 

1 ,7 % του μέσου όρου τους . 

16.3 Υπόλειμμα με ξήρανση σε φούρνο (μη υγρά πρόσθετα) . 
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16.3.1 Τοποθετούνται 3 g από το πρόσθετο (μη υγρό) σε ένα 

ξεραμένο και προζυγισμένο γυάλινο φιαλίδιο ζυγίσεως με πώμα 

(όμοιο μ' αυτό που περιγράφεται στην παρ. 16.2.1). Το φιαλίδιο 

πωματίζεται και ζυγίζεται μαζί με το περιεχόμενο στο πλησιέστερο 

0,001 g. Ανοίγεται το φιαλίδιο και τοποθετείται αμέσως μαζί με το 

πώμα του σε φούρνο (παρ. 16.2.1.1 ). Ξεραίνεται για 17 h (+ 15 min) 

στους 105 (+ 3 C). Στο τέλος της περιόδου ξήρανσης το φιαλίδιο 

ζυγίσεως πωματίζεται, μεταφέρεται σε ξηραντήρα, ψύχεται σε 

θερμοκρασία δωματίου και ζυγίζεται στο πλησιέστερο 0,001 g. 

16.3.2 Υπολογισμοf. 

16.3.2.1 Καταγράφονται τα παρακάτω βάρη: 

W1 = Βάρος του προζυγισμένου πωματισμένου φιρλιδίου 

ζυγίσεως με το δείγμα πριν από τη ξήρανση . 

W2 = Βάρος του άδειου πωματισμένου φιαλιδίου ζυγίσεως. 

W3 = Βάρος του δείγματος = W1 - W2. 

W4 = Βάρος του προζυγισμένου πωματισμένου φιαλιδίου 

ζυγίσεως με το δείγμα μετά την ξήρανση και 

W5 =Βάρος του ξεραμένου σε φούρνο υπολείμματος= W4 -

W2. 

16.3.2.2 Το υπόλειμμα μετά την ξήρανση υπολογίζεται με τον 

εξής τύπο : 

Υπόλειμμα ξηράνσεως σε φούρνο (0/ο κατά βάρος)= 

(WS / W3) Χ 100 

16.3.3 Ακρίβεια. Ο μέγιστος συντελεστής διακύμανσης μεταξύ 

πολλών εργαστηρίων στον προσδιορισμό υπολείμματος ξηράνσεως 

σε φούρνο (στα μη υγρά πρόσθετα) βρέθηκε ότι είναι 1,40 %. 

Επομένως τα αποτελέσματα δοκιμίων που γίνονται από δύο 

διαφορετικά εργαστήρια σε εντελώς ίδια δείγματα ενός'προσθέτου , 

δε θα πρέπει να διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από 4,0 % του 

μέσου όρου τους. Ο μέγιστος συντελεστής διακύμανσης για ένα και 



μόνο αναλυτή στο υπόλειμμα ξηράνσεως σε φούρνο (ενός μη υγρού 

προσθέτου) βρέθηκε ότι είναι 0,48 %. Επομένως τα αποτελέσματα 

δύο δοκιμών που έχουν εκτελεστεί κανονικά από τον ίδιο αναλυτή 

πάνω στο ίδιο υλικό, δε θα πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από 

το 1,4 °Α> του μέσου όρου τους. 

16.4 Ειδικό βάρος (υγρά πρόσθετα). 

16.4.1 Το ειδικό βάρος υγρού προσθέτου προσδιορίζεται με 

πυκνόμετρα, που συνήθως καλύπτουν την περιοχή ειδικού βάρους 

από 1,05 έως 1,40 και στη θερμοκρασία βαθμολογήσεως του 

πυκνόμετρου. Για τη δοκιμή απαιτούνται ένας ογκομετρικός 

κύλινδρος των 250 ml και ένα υδρόλουτρο που να μπορεί να 

διατηρεί σταθερή θερμοκρασία. , 
; 

. 16.4.2 Το δείγμα τοποθετείται στον κύλινδρο των 250ml και 

εισάγεται το πυκνόμετρο με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιπλέει 

ελεύθερα, χωρίς να έρχεται σε επαφή με τα τοιχώματα του 

κυλίνδρου. Ο κύλινδρος με το δείγμα και το πυκνόμετρο τοποθετείται 

σε λουτρό σταθερής θερμοκρασίας, ωσότου ο κύλινδρος, το δείγμα 

και το πυκνόμετρο απόκτησαν την ίδια θερμοκρασία. Αν το δείγμα 

παρουσιάζει τάση για αφρισμό, η ανάγνωση του πυκνομέτρου 

συνεχίζεται, ώσπου να παίρνονται σταθερές αναγνώσεις. Το 

πυκνόμετρο διαβάζεται στη βάση του σχηματιζομένου μηνίσκου με 

προσέγγιση 0,005. 

16.4.2.1 Αν υπάρξει θέμα αφρισμού κατά τη μεταφορά του 

προσθέτου στον κύλινδρο, θα πρέπει να αφήσουμε να περάσει 

αρκετός χρόνος, ώστε ο αφρός να διασκορπιστεί ή να ανέβει στην 

επιφάνεια , από όπου πρέπει να απομακρυνθεί πριν από την 

εισαγωγή του πυκνομέτρου. Θα πρέπει να αποφεύγεται ο 

σχηματισμός κρούστας στο στέλεχος του πυκνομέτρόυ από την 

εξάτμιση κατά την εξισορρόπηση της θερμοκρασίας ελέγχου . 
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16.4.3 Ακρίβεια. Ο μέγιστος συντελεστής διακύμανσης μεταξύ 

πολλών εργαστηρίων στον προσδιορισμό του ειδικού βάρους 

(υγρών προσθέτων) βρέθηκε ' ότι είναι 0,316%. Επομένως τα 

αποτελέσματα δύο διαφορετικών εργαστηρίων πάνω σε εντελώς ίδια 

δείγματα ενός προσθέτου δεν πρέπει να διαφέρουν μεταξύ τους 

περισσότερο από Ο,9ο/ο του μέσου όρου τους. Ο μέγιστος 

συντελεστής διακύμανσης για ένα και μόνο αναλυτή βρέθηκε ότι είναι 

0,9%. Επομένως τα αποτελέσματα δύο δοκιμών που έχουν 

εκτελεστεί κανονικά από τον ίδιο αναλυτή πάνω στο ίδιο υλικό δε θα 

πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από 0,275% του μέσου όρου 

τους. 

17. ΔΕΛ τιο ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ 

17.1 Το δελτίο αποτελεσμάτων θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

17.1.1 Τα αποτελέσματα των δοκιμών που προδιαγράφονται 

στις παρ. 4, 12 και 15 και τις αντίστοιχες απαιτήσεις προδιαγραφών 

με τις οποίες αυτά συγκρίνονται. 

17.1.2 Το εμπορικό όνομα, το όνομα του παραγωγού, τον 

αριθμό της παρτίδας, τα χαρακτηριστικά του υλικού και την ποσότητα 

που αντιπροσωπεύεται από το δείγμα του προσθέτου που ελέγχεται. 

17.1.3 Το εμπορικό όνομα, το όνομα του παραγωγού και άλλα 

σχετικά στοιχεία για το χρησιμοποιούμενο σαν αερακτικό πρόσθετο 

υλικό. 

17.1.4 Το εμπορικό όνομα, το όνομα του παραγωγού, τον 

τύπο και στοιχεία ελέγχων για το τσιμέντο PORTLAND ή για τα 

χρησιμοποιούμενα τσιμέντα. 

17.1.5 Περιγραφή και στοιχεία ελέγχων των 

χρησιμοποιούμενων λεπτοκόκκων και χονδρόκοκκων αδρανών 

υλικών. 



17.1.6 Λεπτομερή στοιχεία για τα χρησιμοποιούμενα μίγματα 

του σκυροδέματος που να περιλαμβάνουν, τις ποσότητες και τις 

αναλογίες των προσθέτων που χρησιμοποιούνται, την 

περιεκτικότητα, το τσιμέντο, τους λόγους νερού προς τσιμέντο (ΝΠ) 

της περιεκτικότητες νερού ανά μονάδα όγκου, τους λόγους του 

λεπτόκοκκου προς το συνολικό αδρανές την κάθιση και την 

αεροπεριεκτικότητα. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Τα πρόσθετα του σκυροδέματος είναι χημικές ουσίες, οι 

οποίες προστίθενται για να βελτιώσουν διάφορες ιδιότητες του 

σκυροδέματος και διακρίνονται σε επιταχυντές, επιβραδυντές, 

μειωτές νερού, ρευστοποιητές και αερακτικά. 

Η ποσότητα ενός εκάστου εξ' αυτών ποικίλει ανάλογα με τον 

βαθμό βελτίωσης της ιδιότητας, που θέλουμε να επιτύχουμε . Η 

δράση κάθε προσθέτου στο σκυρόδεμα είναι η εξής: 

- Οι επιταχυντές, όπως και οι επιβραδυντές, επηρεάζουν την 

ταχύτητα ενυδατώσεως των ενώσεων του τσιμέντου. Έτσι, μειώνουν 

τον χρόνο πήξεως και επιταχύνουν την ανάπτυξη της μηχανικής 

αντοχής του τσιμέντου . 

- Οι επιβραδυντές, αντιθέτως, μειώνουν τον χρόνο ανάπτυξης 

της μηχανικής αντοχής του τσιμέντου. 

- Οι μειωτές νερού έχουν ως κύρια δράση την 

πλαστικοποίηση του σκυροδέματος με αποτέλεσμα την καλύτερη 

συμπύκνωση και γρήγορη διάστρωση του σκυροδέματος. 

- Οι ρευστοποιητές έχουν παρόμοια δράση με τους μειωτές 

νερού . 

- Τα αερακτικά είναι πρόσθετα, που χρησιμοποιούνται σε όλα 

τα σκυροδέματα στις βόρειες χώρες, για να αποφευχθεί η 

παγοπληξία του σκυροδέματος λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. 
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2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Πρόσθετα υλικά ή βελτιωτικά του σκυροδέματος .ονομάζουμε 

υλικά που προσθέτονται μέσα στο σκυρόδεμα κατά την παρασκευή 

του και τροποποιούν μερικές από τις ιδιότητές του. 

Τα πρόσθετα υλικά χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, 

αναλόγως πως δρουν. Στην 1η κατηγορία ανήκουν τα υλικά εκείνα 

που δρουν κατά τρόπο χημικό ή φυσικοχημικό, και βρίσκονται σε 

τόσο μικρή ποσότητα, που να μην επηρεάζεται ή σύνθεση του 

σκυροδέματος. 

Στην 2η κατηγορία ανήκουν τα υλικά εκείνα, που εκτός από την 

φυσικοχημική δράση τους, η ποσότητα τους είναι τέτοια, που 

τροποποιείται η σύνθεση του σκυροδέματος. . .. 
: t α πρόσθετα υλικά κατατάσσονται, ανάλογα με το αποτέλεσμα 

τους στις ακόλουθες κατηγορίες: 

. - ρευστοποιητικά 

- αερακτικά 

- επιβραδυντικά 

- επιταχυντικά 

- στεγανωτικά 

- αντιπαγετικό 

Εκτός από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσθετα μπορούν 

ακόμη να αναφερθούν και τα παρακάτω, που είναι στο στάδιο 

έρευνας: 

- αεραπαγωγά 

- διογκωτικά 

- αντιδιαβρωτικά 

- δραστικά κατά των μυκήτων και των μικροβίων. 

Στην κατηγορία των προσθέτων πρέπει να συμπεpιληφθούν τα 

αεροποιητικά και αφροποιητικά , που χρησιμοποιούνται για την 

παρασκευή των ελαφροσκυροδεμάτων . 



2.1 ΜΕΙΩΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΗΞΕΩΣ. 

Τα πρόσθετα των ανωτέρω κατηγοριών, έχουν ως κύρια 

δράση την πλαστικοποίηση του σκυροδέματος και εξετάζονται από 

κοινού διότι έχουν κοινό μηχανισμό δράσεως στο σύστημα τσιμέντο -

νερό και επιδρούν στις ίδιες ιδιότητες του σκυροδέματος. 

Με την πλαστικοποίηση του σκυροδέματος επέρχεται αύξηση 

της ρευστότητας του μίγματος. Έτσι μπορεί να ελαττωθεί το νερό 

αναμίξεως για το ίδιο εργάσιμο με αποτέλεσμα να αυξηθεί η αντοχή ή 

ακόμα να αυξηθεί το εργάσιμο χωρίς μείωση της τελικής αντοχής. 

- Μηχανισμ6ς δράσεως . 
~ 

. Οι μειωτές νερού με επιβράδυνση ή επιτάχυνση του χρόνου 

πήξεως (τύποι Α, D, Ε) συνίστανται από τις παρακάτω οργανικές 

ενώσεις: 

- άλατα και παράγωγα λιγνοσουλφονικού οξέος. 

- άλατα και παράγωγα υδροκαρβοξυλικών οξέων. 

- υδροξυλιωμένα πολυμερή. 

Στα πρόσθετα τύπου Α που είναι κανονικής πήξεως (Normal 

setting) τα ανωτέρω συστατικά χρησιμοποιούνται σε καθαρή μορφή 

και σε μικρές ποσότητες. Τα πρόσθετα τύπου Ε συνδυάζονται με 

επιταχυντές (όπως π.χ. τριαιθανολαμίνη, χλωριούχο ασβέστιο κ.α.). 

Με την διάλυση των μειωτών νερού ή ρευστοποιητών μειώνεται η 

επιφανειακή τάση του νερού . 

Η δράση των προσθέτων αυτών γίνεται κατά την πρώτη φάση 

ενυδατώσεως τσιμέντου, όπου οι κόκκοι του τσιμέντου 

προσεγγίζονται από το νερό. Είναι γνωστό ότι οι κόκκοι του 

τσιμέντου έχουν την τάση να συσσωματώνονται, ενώ ro νερό έχει 
μεγάλη επιφανειακή τάση. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις 



παρεμποδίζεται η σωστή ενυδάτωση των κόκκων του τσιμέντου, 

όταν δεν υπάρχουν πρόσθετα. 

Τα πρόσθετα, που επηρεάζουν την ρευστότητα, περιέχουν ένα 

ανιονικό πολικό άκρο και πολλά άλλα υδρόφιλα πολικά άκρα 

(ομάδες υδροξυλίων ΟΗ). Όταν προστίθενται στο αιώρημα νερού -

τσιμέντου προσροφώνται γύρω από τους κόκκους του τσιμέντου με 

το ένα πολικό άκρο, ενώ με τα άλλα υδρόφιλα άκρα τους 

προσελκύουν μόρια νερού. Έτσι, ο κόκκος του τσιμέντου εμποδίζεται 

να σχηματίσει συσσωμάτωμα και περιβάλλεται από μόρια νερού, 

που επιταχύνουν την ενυδάτωσή του. 

- Ταξιν6μηση, προδιαγραφtς 
_, 

_, 

. Σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM C494 και την Ελληνική 

ΣΚ - 308 τα πρόσθετα αυτά διακρίνονται ως εξής: 

Τύπος Α: πλαστικοποιητές ή ρευστοποιητικά (Water -

reducing) 

Τύπος Ο: ρευστοποιητικά - επιβραδυντικά (water - reducing 

and retarding) 

Τύπος Ε: ρευστοποιητικά - επιταχυντικά (Water - reducing and 

acceιerating) 

Για τους μειωτές νερού με επιβράδυνση ή επιτάχυνση του 

χρόνου πήξεως n μείωση του ποσού νερού στο μίγμα του 

σκυροδέματος πρέπει να είναι πάνω από 5 % (συνήθως 5-15 %). 

- Επfδραση των προσθtτων στις ιδι6τητες του σκυροδtματος. 

Τα πρόσθετα τύπου Α, Ο, Ε επηρεάζουν τις ιδιότητες του 

νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος. 

Η εργασιμότητα του σκυροδέματος είναι εκείνη η ιδιότητα, που 

κυρίως επηρεάζεται, ενώ η κάθισn μπορεί να αυξηθεί 100 Ο/ο 

ανάλογα με το ποσοστό προσθήκης του προσθέτου. Πρέπει να 

.ω 



τονισθεί όμως ότι υψηλές δόσεις αυτών των προσθέτων προκαλούν 

ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως καθυστέρηση της πήξεως του 

σκυροδέματος, απόμιξη του κ.λ.π. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό ASTM C494 τα πρόσθετα τύπου Α 

δεν πρέπει να επιβραδύνουν περισσότερο από 1 1 /2 ώρα τον χρόνο 

πήξεως, ενώ τα τύπου D και Ε δεν πρέπει να επιβραδύνουν ή να 

επιταχύνουν τον χρόνο πήξεως περισσότερο από 3 1 /2 ώρες. 

Σε νωπό σκυρόδεμα, που περιέχει πρόσθετα τύπου Α. D. Ε 

παρατηρείται απώλεια εργασιμότοταc. όπως φαίνεται στο σχ. 1. Έτσι 

ενώ η κάθιση σε νωπό σκύρόδεμα με πρόσθετο (π.χ. μειωτή νερού) 

είναι μεγαλύτερη από τα σκυρόδεμα χωρίς πρόσθετο, ο ρυθμός 

μειώσεως της κάθισης είναι μεγαλύτερος. 

100 . - :-.. . 
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Σχ 1. Απώλεια εργασιμότητας σε σκυρόδεμα με προσθήκη μειωτού 

νερού . 

Η αντοχή των σκυροδεμάτων του τύπου Α, Ο, Ε αυξάνεται 

όπως φαίνεται στον πίνακα 5 αυξάνεται ανάλογα με τον σκοπό για 

τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το πρόσθετο. Οι μεγαλύτερες αντοχές 
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~ 

αποδίδονται στην καλύτερη ομοιομορφία και συμπυκνωσιμότητα των 

μιγμάτων με πρόσθετα. 

Όσον αφορά τέλος την συστολή ξηράνσεως και τον ερπυσμό, 

τα σκυροδέματα με τα πρόσθετα εμφανίζουν μικρό αύξηση, 

εξαιρουμένης της περιπτώσεως όπου μειώνεται η ποσότητα του 

τσιμέντου. 

Δοκιμαστικά Ποσό Λόγος Nlf Κάθιση (mm) Θλιπτική αντοχή 

μίγματα τσιμέντου (Mpa) 

(kglm3) 7ημερ 28ημερ 

Α. Πρότυπο 

μίγμα χωρίς 
300 0,62 50 25 37 

πρόσθετο ~ 

; 

Ορισμέyη δόση 

προσθέτου 

χρησιμοποιήθηκε 

για: 

Β . Αύξηση 
300 0,62 100 26 38 

εργασιμότητας 

C. Αύξηση 
300 0,56 50 34 46 

αντοχής 

Ο . Οικονομία 
270 0,62 50 25,5 37,5 

τσιμέντου 

Πίνακας 5. Επίδραση των μειωτών νερού στις ιδιότητες του 

σκυροδέματος. 

- Εφαρμογές 

Τα πρόσθετα αυτών των κατηγοριών μπορούν να 

χρησιμοποιηθεί με τρεις τρόπους στην σκυροδέτηση ενός μίγματος: 
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α) Να μειωθεί ο λόγος W Ι C χωρίς να μεταβληθεί η 

εργασιμότητα του μίγματος, που οδηγεί σε σκυρόδεμα υψηλότερης 
αντοχής. 

β) Να διατηρηθεί η αρχική ποσότητα νερού στο μίγμα, οπότε η 

Προσθήκη του προσθέτου αυξάνει την εργασιμότητα. Στην 

προκειμένη περίπτωση η αντοχή, με το πρόσθετο, παραμένει 

σταθερή. 

Υ) Να προστεθεί πρόσθετο και να διατηρηθεί ο ίδιος λόγος 

Wιc στο μίγμα αλλά να μειωθεί το ποσό του τσιμέντου. Έτσι δεν 
μεταβάλλεται η αντοχή του σκυροδέματος αλλά προκύπτει σημαντική 

οικονομία στο τσιμέντο. 

δ) Η χρήση των προσθέτων αυτών επιτρέπει την καfιύτερη 
; 

συμττ:ύκνωση και γρήγορη διάστρωση του σκυροδέματος. Η 

δυνατότητα των προσθέτων να συνδυάζουν και επιβραδυντική 

δράση (τύπος Ο) ή επιταχυντική (τύπος Ε), επεκτείνει την χρήση 
τους και σε σκυροδετήσεις σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες 

αντίστοιχα. 



2.2 ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ. 

- Ταξινόμηση, προδιαγραφές. 

Σύμφωνα, πάλι, με τις προδιαγραφές ASTM C494 και ΣΚ - 308 

έχουμε τους εξής τύπους ρευστοποιητών: 
Τύπος F: υπερρευστοποιητικά 

Τύπος G: uπερρευστοποιητικά - επιβραδυντικά 

Με τους ρευστοποιητές αυτούς έχουμε συνεκτικό ρευστό 
σκυρόδεμα, όπου η κάθιση είναι > 190 mm. Στους ρευστοποιητές η 
!!tlωση του ποσού του νερού στο μίγμα σκυροδέματος της τάξεως 
I2!L25- 35 %. 

_ - Μηχανισμός δράσεως + χημική σύσταση . 

Οι ρευστοποιητές τύπου F και G έχουν κύριο συστατικό 

σοuλφοριωμένα συμπυκνώματα μελαμίνης - φορμαλδεύδης (SMF), 

σουλφοριωμένα συμπυκνώματα ναφθαλενίας - φαρμαλδεύδης 
(SNF), τροποποιημένα λιγνοσοuλφονικά άλατα (MLS) και 
εστερεσουλφονικού οξέος - υδατανθράκων. Είναι πολυμερή μεγάλου 
μοριακού βάρους (20.000 έως 30.000). Οι ρευστοποιητές αυτού του 
τύπου ελ , , , . 
~ απωνουν σημαντικά την επιφανειακη ταση του νερου, και 

έτσι δε , , · , 
~ν υποβοηθείται ο εγκλωβισμός μεγαλου ποσοστου αερα μεσα 

~άζα του σκυροδέματοeι που δημιουργεί κενά μειώνει την 

~ 

- Επίδραση των προσθέτων στις ιδιότητες του σκυροδέματος. 

Με την χρησιμοποίηση των ρευστοποιητών σε ποσοστό 1 ,5 - 3 

~ επιτυγχάνεται ρευστό σκυρόδεμα με κάθιση > 200 

rηrη (από αρχική κάθιση SOmm). 



2.2 ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ. 

-Ταξινόμηση, προδιαγραφές. 

Σύμφωνα, πάλι, με τις προδιαγραφές ASTM C494 και ΣΚ - 308 

έχουμε τους εξής τύπους ρευστοποιητών: 

Τύπος F: υπερρευστοποιητικά 

Τύπος G: υπερρευστοποιητικά - επιβραδυντικά 

Με τους ρευστοποιητές αυτούς έχουμε συνεκτικό ρευστό 

σκυρόδεμα, όπου η κάθιση είναι > 190 mm. Στους ρευστοποιητές η 

1!.είωση του ποσού του νερού στο μίγμα σκυροδέματος της τάξεως 
!9υ 25- 35 % . 

. - Μηχανισμός δράσεως + χημική σύσταση. 

Οι ρευστοποιητές τύπου F και G έχουν κύριο συστατικό 

σουλφοριωμένα συμπυκνώματα μελαμίνης - φορμαλδεύδης (SMF), 

σουλφοριωμένα συμπυκνώματα ναφθαλενίας - φαρμαλδεύδης 

(SNF}, τροποποιημένα λιγνοσουλφονικά άλατα (MLS) και 

εστερεσουλφονικού οξέος- υδατανθράκων. Είναι πολυμερή μεγάλου 

μοριακού βάρους (20.000 έως 30.000). Οι ρευστοποιητές αυτού του 

:Wπου ελαπώνουν σημαντικά την επιφανειακή τάση του νερού, και 

.Ώσι δεν υποβοηθείται ο εγκλωβισμός μεγάλου ποσοστού αέρα μέσα 

.Q:rηv uάζα του σκυροδέματος, που δημιουργεί κενά μειώνει την 

g_vτοχή του. 

- Επίδραση των προσθέτων στις ιδιότητες του σκυροδέματος. 

Με την χρησιμοποίηση των ρευστοποιητών σε ποσοστό 1,5 - 3 

~κιβ. τσιμέντου επιτυγχάνεται ρευστό σκυρόδεμα με κάθιση > 200 

mm (από αρχική κάθιση 50mm). 

J 



Η εργασιμότητα σε ρευστό σκυρόδεμα με ρευστοποιητικά δεν 

είναι δυνατόν να μετρηθεί με την κάθιση, αλλά προτείνεται η μέθοδος 

με την τράπεζα εξαπλώσεως. 

Η ικανότητα αυξήσεως της εργασιμότητας εξαρτάται από τον 

τύπο του ρευστοποιητή, την δοσολογία και την αρχική κάθιση του 

σκυροδέματος. Το σχ. 2 δείχνει την μεταβολή της εργασιμότητας 

(κάθισης) συναρτήσει του ποσοστού ρευστοποιητή κ.β. Πρέπει να 

τονισθεί ότι το υψηλό ποσοστό των λεπτοκόκκων αδρανών στο μίγμα 

βοηθά στην καλή ρευστοποίηση του σκυροδέματος. 

Σχ. 2 Μεταβολή κάθισης συναρτήσει του ποσοστού ρευστοποιητή 

za::--...--~. )-....,----ι 

·z:n 



Η μεγάλη εργασιμότητα μιγμάτων με ρευστοποιητές 

διατηρείται για 30 - 60 mm. Μετά είναι εμφανείς η μεγάλη πτώση 

τους (σχ. 3). Ένας τρόπος αντιμετώπισης της πτώσης της στον 

ΧQόνο πήξεως και φαίνεται στο σχ. 4. Όσον αφορά την αντοχή η 

μεταβολή φαίνεται στον πίνακα 6, όπου όμως η εφελκυστική αντοχή, 

η συστολή ξηράνσεως, ο ερπυσμός και οι παραμορφώσεις δεν 

επηρεάζονται αισθητά. 

; 2 ' • 
~?~tt~ 
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Σχ. 4 Μεταβολή του αρχικού χρόνου πήξεως του 

σκυροδέματος συναρτήσει του ρευστοποιητού (κ . β . ) . 
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Ποσό Θλιπτική αντοχή (Mpa) 

Δοκιμαστικά μίγματα 
Λόγος Κάθιση 

τσιμέντου 1ημ 3ημ 7ημ 28ημ 

(kg/cm2
). 

ΝΙΤ (mm) 

Α. Πρότυπο μίγμα 

χωρίς πρόσθετο 
360 0,60 225 10 21 32 45 

Β . Μίγμα της ίδιας 

σύστασης με το Α εκτός 

από ΤΟ νερό που 

μειώθηκε και την 360 0,45 225 20 35 43 55 

προσθήκη 2% κβ 

τσιμέντου 

_ρευστοποιητή 

C. Μίγμα με τον ίδιο 

λόγο ΝΠ με το Β χωρίς 

την προσθήκη -
~ 

, ρευστστ~οιητή 

Πίνακας 6. Μεταβολή της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος 

με ή χωρίς ρευστοποιητή για διαφορετικούς λόγους Nff. 

Η δυνατότητα των ρευστοποιητών να μειώνουν το νερό μίξεως 

χωρίς να ελαττώνεται η εργασιμότητα του σκυροδέματος, επέτρεψε 

την παραγωγή των υψηλής αντοχής σκυροδεμάτων (πάνω από 40 

MPa) με πολύ χαμηλούς λόγους Nff ( < 0,3) και αναπτύσσουν 

υψηλές αντοχές πολύ γρήγορα και χωρίς ειδική συντήρηση. Στις 

Η.Π.Α. παράγονται από βιομηχανίες σκυροδέματα, που 

αvαmύσσουν σε 28 ημέρες αντοχή > 100 MPa, ενώ σε 24 h αντοχές 

> 40 MPa. Βέβαια, πρέπει να τονισθεί ότι τα σκυροδέματα αυτά 

θραύονται ψαθυρότερα των σκυροδεμάτων συνήθους αντοχής . 

· Παρακάτω αναφέρονται περιληπτικά οι βασικές απάιτήσεις του 

Γερμανικού και Αμερικανικού Κανονισμού σχετικά με τα 

ρευστοποιητικά: 

.π 



α) Γερμανικοί Κανονισμοί (Απόφαση Υπουργείου 

Ανοικοδομήσεως του Ομόσπονδου Κράτους Nordrhein Westfalen 

της 20 - 5 - 55). 

- Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του DIN 1164 όσον αφορά 

τη σταθερότητα του όγκου του τσιμεντοκονιάματος. 

- Η πήξη πρέπει να μην αρχίζει πριν από μια ώρα και να μη 

συντομεύεται (σε σύγκριση με το ίδιο τσιμεντοκονίαμα χωρίς 

ρευστοποιητικό) περισσότερο από δύο ώρες. Τέλος, η πήξη πρέπει 

να ολοκληρώνεται μέσα σε 16 ώρες. 

- Η χρόνια συστολή του τσιμεντοκονιάματος μετά 56 ημέρες να 

είναι το πολύ 40 % μεγαλύτερη από την αντίστοιχη συστολή του ίδιου 

κονιάματος χωρίς ρευστοποιητικό. 

- Η συνολική ποσότητα νερού, για την ίδια ρευστότητα, πρέπει 

να είναι μικρότερη. 

- Το εργάσιμο πρέπει, για την ίδια ποσότητα νερού αναμίξεως 

να βελτιώνεται. 

- Η αντοχή σε θλίψη πρέπει να αυξάνεται, για την ίδια 

ρευστότητα νωπού σκυροδέματος, τουλάχιστο κατά 5 ο/ο και ο μέσος 

όρος πολλών δειγμάτων, τουλάχιστο κατά 8 %, από τον αντίστοιχο 

μέσο όρο χωρίς ρευστοποιητικό. 

- Τέλος, απαγορεύεται η εφαρμογή του ρευστοποιητικού σε 

προεντεταμένα σκυροδέματα, αν με το ρευστοποιητικό προσθέτεται 

στο σκυρόδεμα χλώριο (CI) περισσότερο από 0,002 % του 

αντίστοιχου βάρους του τσιμέντου. 

β) Αμερικάνικος κανονισμός ASTM C494 

- Η ελάπωση του νερού , για την ίδια ρευστότητα, πρέπει να 

είναι τουλάχιστο 5 %. 

- Η μεταβολή του χρόνου πήξεως (έναρξη και λήξη) δεν πρέπει 

να είναι μεγαλύτερη από (± 1 ώρα). 



- Η αντοχή σε θλίψη, σε σύγκριση με δοκίμιο από το ίδιο 

σκυρόδεμα χωρίς ρευστοποιητικό, πρέπει να είναι: 

μετά 3 ημέρες τουλάχιστο 10% μεγαλύτερη 

μετά 7 ημέρες τουλάχιστο 10% μεγαλύτερη 

μετά 28 ημέρες τουλάχιστο 10% μεγαλύτερη 

μετά 6 μήνες τουλάχιστο ίση 

μετά 1 έτος τουλάχιστο ίση 

- Η χρόνια συστολή επιτρέπεται να είναι το πολύ 35 ο/ο 

μεγαλύτερη. 



2.3 ΕΠΙΤ ΑΧΥΝΤΕΣ 

Οι επιταχυντές όπως και οι επιβραδυντές παρεμβαίνουν στο 

μίγμα νερό - τσιμέντο και μεταβάλουν την ταχύτητα ενυδατώσεως 

των ενώσεων του τσιμέντου. Έτσι οι επιταχυντές μειώνουν τον χρόνο 

πήξεως και επιταχύνουν την ανάπτυξη μηχανικής αντοχής του 

τσιμέντου. Η αρχική χρήση των επιταχυντών γινόταν σε 

σκυροδετήσεις υπό χαμηλές θερμοκρασίες, όπου αυτοί δρούσαν 

κατά τον παγετό. Η χρήση τους εν συνεχεία επεκτάθηκε και πρέπει 

να αναφερθεί ότι δεν παρουσιάζουν δράση αντιψυκτικού, δηλ. δεν 

κατεβάζουν το σημείο πήξεως του νερού . 

. - Τύποι επιταχυντών. 

Το χλωριούχο ασβέστιο (CaCl2) είναι ο πιο διαδεδομένος από 

τους επιταχυντές, ο οποίος όμως δεν συνίσταται για το 

προεντεταμένο και οπλισμένο σκυρόδεμα λόγω παρουσίας 

χλωριόντων, τα οποία προκαλούν ηλεκτροχημική διάβρωση του 

χάλυβα παρουσία του οξυγόνου και της υγρασίας. Από τους 

επιταχυντές εκείνους, που δεν περιέχουν χλωριόντα, πιο 

διαδεδομένα είναι το μυρμηκικό ασβέστιο και η τριαιθανομίνη, η 

οποία χρησιμοποιείται για την εξουδετέρωση της επιβραδυντικής 

δράσης μειωτών νερού κ.λ. π. 

Οι επιταχυντές διακρίνονται σε αυτούς που επιταχύνουν τον 

κανονικό ρυθμό πήξεως του τσιμέντου και στους ταχείας πήξεως, 

που χρησιμοποιούνται στο εκτοξευμένο σκυρόδεμα και σφραγίσεις 

ρωγμών, όπου έχουμε πήξη σε λίγα λεπτά. 

Οι επιταχυντές επίσης ανάλογα με το κύριο συστατικό τους 

διακρίνονται σε διαλυτά ανόργανα άλατα (π.χ . : χλωριούχα , 

βρωμιούχα , ανθρακικά κ.λ.π. άλατα των αλκαλίων) και σε διαλυτές 

οργανικές ενώσεις (μυρμηκικό , οξεικό ασβέστιο κ . α . ). 
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-Τρόπος δράσεως. 

Οι επιταχυντές που χρησιμοποιούνται δεν έχον όλοι την ίδια 

δράση, η οποία εξαρτάται από την συγκέντρωση τους. Οι 

επιταχυντές συνήθως μεταβάλλουν την διαλυτότητα των ιόντων 

ασβεστίου, πυριτικών ανιόντων και των αργιλικών. Τα άλατα CaCΙ2 
CaC03 σε μικρές συγκεντρώσεις (Ο, 1 έως 0,3 % κ.β. του τσιμέντου) 

επιβραδύνουν την διαλυτότητα ιόντων Ca και αργιλικών, ενώ σε 

αναλογίες περίπου 1 % κιβ. τσιμέντου επιταχύνουν την διαλυτότητα 

πυριτικού και δρουν σαν επιταχυντές. 

Τα οργανικά άλατα και η τριαιθανολαμίνη επιταχύνουν την 

ενυδάτωση του αργιλικού τριασβεστίου και την πήξη, ενώ η 

τριαιθανολαμίνη επιβραδύνει τον ρυθμό ενυδατώσεως του πυριτικού 
J 

τριασβεστίου, στο οποίο οφείλεται η αντοχή, με αποτέλεσμα να 

μειώνεται η αντοχή. 

Τα ταχείας πήξεως πρόσθετα πιστεύεται ότι συντελούν στην 

άμεση ενυδάτωση του αργιλικού τριασβεστίου. 

- Αποτελέσματα επιταχυντών 

Οι επιταχυντές έχουν διπλή δράση (επιτάχυνση ή 

επιβράδυνση), γι' αυτό απαιτείται προσοχή στην δοσολογία τους. 

Ο Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος δεν 

επιτρέπει την χρήση επιταχυντών με χλωριόντα στο προεντεταμένο 

σκυρόδεμα ή σε σκυρόδεμα που θα εμβαπτιστούν εξαρτήματα 

αλουμινίου. 

Επίσης, ο ίδιος κανονισμός συνιστά επιταχυντές σε αναλογία 

όχι μεγαλύτερη από 2 % κιβ. τσιμέντου. Η αναλογία αυτή 

εφαρμόζεται σε όλα τα σκυροδέματα πλην του προεντεταμένου και 

του οπλισμένου υπό συνθήκες διαβρώσεως. 

Το ACI 212 προβλέπει μέγιστο ποσοστό χλωριούχων το 0,08 

% κιβ . τσιμέντου για το προεντεταμένο και 0,2 % για το οπλισμένο . 



Η αποτελεσματικότητα των επιταχυντών επηρεάζεται από την 

θερμοκρασία περιβάλλοντος και τα υλικά του σκυροδέματος. Η 

χρήση των επιταχυντών σε υψηλές θερμοκρασίες είναι επικίνδυνη 

λόγω της αύξησης της συστολής ξηράνσεως. 

Οι επιταχυντές προστίθενται σε διαλύματα με το νερό μίξεως. 

Κυκλοφορούν υπό μορφή σκόνης οι στερεοί επιταχυντές (π.χ . τα 

αργιλικά τσιμέντα), που αναμιγνύονται με την τσιμεντοκονία ή 

κυκλοφορούν σε έτοιμα μίγματα με το τσιμέντο. 

Ο χρόνος εργασιών ανάμιξη - μεταφορά - διάστρωση είναι 

μειωμένος σημαντικά και πρέπει να είναι αυστηρά 

προγραμματισμένη όλη η διαδικασία . 

. _ - Μεταβολή ιδιοτήτων σκυροδέματος 

Οι επιταχυντές, εκτός από την κύρια δράση τους επηρεάζουν 

αρκετές ιδιότητες του νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος. 

1) Συγκεκριμένα, αυξάνουν την πρώιμη θλιπτική και 

εφελκυστική αντοχή, όπως και το μέτρο ελαστικότητας, αλλά 

αργότερα παρατηρείται μια μικρή μείωση της αντοχής. 

2) Ο ερπυσμός και η συστολή ξηράνσεως εμφανίζονται 

αυξημένα, όταν χρησιμοποιείται CaCl2. 

3) Μειώνεται η ανθεκτικότητα του σκυροδέματος σε θειϊκή 

προσβολή, ενώ αυξάνεται η αδιαπερατότητα του σκυροδέματος. 

4) Αυξάνεται ο κίνδυνος οξειδώσεως οπλισμού λόγω των 

Χλωριόντων. Γι' αυτό προτείνεται ως ανώτερο όριο ποσοστού 

περιεχομένου CaCl2 το 1,5 % κιβ. του τσιμέντου, εφ' όσον υπάρχει 

αρκετή επικάλυψη του οπλισμού. 
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2.4 ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΑ 

Ως επιβραδυντικά πρόσθετα χαρακτηρίζονται υλικά που 

επιβραδύνουν την εξέλιξη της ενυδατώσεως. 

Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται, όταν η διαδικασία της 

διαστρώσεως προβλέπεται ότι θ' απαιτήσει περισσότερο χρόνο από 

τον συνηθισμένο (όπως σε περιπτώσεις τσιμεντενέσεων ή 

πασσάλων), όταν επιθυμούμε ν' αποφύγουμε τους αρμούς εργασίας, 

στην περίπτωση του έτοιμου σκυροδέματος και τέλος όταν 

επιδιώκεται απάλυνση των αιχμών της θερμοκρασίας που 

δημιουργείται από τη θερμότητα ενυδατώσεως. 

Η δράση των υλικών αυτών στηρίζεται στην απομόν~ση των 
.. 

αργιλ~κών αλάτων και κυρίως του αργιλικού τριασβεστίου του 

τσιμέντου και επομένως στην καθυστέρηση της επαφής του με το 

νερό. Η δράση αυτή εξαρτάται πολύ από τη θερμοκρασία, τη 

σύσταση του νερού, καθώς και από την περιεκτικότητα του τσιμέντου 

σε αργιλικό τριασβέστιο. 

Κατά κανόνα, τα επιβραδυντικά δεν έχουν σημαντική επιρροή 

στη συστολή, έχουν όμως συνήθως και ρευστοποιητικό αποτέλεσμα, 

επειδή αυξάνουν την περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε αέρα. 

Η αντοχή εμφανίζεται αυξημένη ιδιαίτερα τις πρώτες ημέρες. 

Αυτό οφείλεται στη σχετική μείωση του νερού αναμείξεως λόγω, 

όπως είδαμε, της ρευστοποιητικής δράσεως των επιβραδυντικών, 

όσο και στην αναστολή της ενυδατώσεως των χαμηλής αντοχής 

αργιλικών ενώσεων του τσιμέντου που έχει ως αποτέλεσμα την 

ενίσχυση των πυριτικών. 

Οι Γερμανικοί κανονισμοί δεν περιέχουν προς το παρόν τα 

επιβραδυντικά. Ο Αμερικανικός κανονισμός ASTM C494Όναφέρει : 

- Η διαφορά στο χρόνο πήξεως πρέπει να είναι: 

αρχή της πήξεως: Max +3 



Min +1 

τέλος της πήξεως: Max +3 

Min 

Η αντοχή σε θλίψη να μην είναι μικρότερη περισσότερο 

ΟΠό10 %. 

- Η συστολή να μην είναι μεγαλύτερη περισσότερο από 35 ο/ο. 



2.5 ΑΕΡΑΚΤΙΚΑ 

Τα αερακτικά (Air- entraining admixtures) είναι πρόσθετα, που 

χρησιμοποιούνται σε σκυροδέματα των βορείων χωρών, όπου λόγω 

χαμηλών θερμοκρασιών αυτά κινδυνεύουν από παγοπληξία. Αυτά 

είναι συνήθως διαλύματα που προστίθενται στο σκυρόδεμα κατά την 

ανάμιξή του. 

- Προδιαγραφές 

Τα περισσότερα αερακτικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο, 

παράγονται από παραπροϊόντα ξύλου, χάρτου, συνθετικών 

απορρυπαντικών κ.λ.π . 

. Για να χαρακτηρισθεί κάποιο πρόσθετο ως αερακτικό πρέπει 

να πληρεί την προδιαγραφή ASTM C260, όπου η 

αποτελεσματικότητά του στο σκυρόδεμα συγκρίνεται μ' αυτήν ενός 

standard αερακτικού (νisual resin). Στον Ελληνικό κανονισμό 

υπάρχει η προδιαγραφή ΣΚ - 307. 

- Εφαρμογές αερακτικών 

Τα αερακτικά εφαρμόζονται, όταν υπάρχει κίνδυνος 

παγοπληξίας του σκυροδέματος. Τότε η χρήση τους επιβάλλεται γιατί 

fl.ελτιώνουν σημαντικά την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος με νερό 

Qε Ψύξη - απόψυξη και σε χρήση αλάτων για το λιώσιμο του πάγου . 

Επειδή αυξάνουν την εργασιμότητα και την αδιαπερατότητα 

των φτωχών σκυροδεμάτων σε τσιμέντο (<300 kg/m3
), 

χρησιμοποιούνται στο ελαφροσκυρόδεμα, σε φράγματα , θεμέλια , 

καταστρώματα γεφυρών κ .α . 
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- Μηχανισμός δράσης αερακτικών 

Με τα αερακτικά εισάγεται στο σκυρόδεμα ένα σύστnuα 

uικροσκοπικών φυσαλίδων αέρα ο'μοιόμορφα διασκορπισμένων, 

που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (0,05 - 1 mm), ενώ η αύξηση του 

όγκου του σκυροδέματος. 

Οι φυσαλίδες αυτές του αέρα ενεργούν σαν δικλείδες κατά την 

παγοπληξία του σκυροδέματος. Έτσι σύμφωνα με κάποιες θεωρίες 

(Powers, 1968) στους τριχοειδείς πόρους του τσιμεντοπολτού 

αναπτύσσεται υδραυλική πίεση, που ασκείται από το 

κρουσταλλωμένο νερό . Τότε το νερό, που υπάρχει στους πόρους 

αυτούς, διαφεύγει σε γειτονικά κενά και έτσι αποφεύγεται η 

παγοπληξία του σκυροδέματος. Θα πρέπει όμως να ~πάρχει .. 
σημαyτικός αριθμός κενών στον τσιμεντοπολτό, ούτως ώστε να 

αποφεύγεται η ρυγμάτωση της τσιμεντόπαστας λόγω υπέρβασης της 

εφελκυστικής αντοχής της από την ασκούμενη υδραυλική πίεση από 

το νερό. 

-Αποτελεσματικότητα αερακτικών 

Συνίσταται η χρήση των αερακτικών σε μορφή διαλυμάτων. Η 

αποτελεσματικότητα του αερακτικού επηρεάζεται από το τσιμέντο και 

τα λεπτόκοκκα υλικά, όπως πουζολάνες, τέφρες, μπετονίτη, τα οποία 

μειώνουν την αποτελεσματικότητα των αερακτικών. Η ποσότητα του 

αερακτικού καθορίζεται από: 

1) Όσο πιο σκληρό είναι το νερό, τόσο πιο μεγάλη ποσότητα 

αερακτικού απαιτείται. 

2) Υψηλές θερμοκρασίες επιβάλλουν μεγαλύτερα ποσοστά 

αερακτικού . 

3) Από την ανάμιξη του σκυροδέματος (τύπος aναμικτήρα, 

ταχύτητα και χρόνος αναμίξεως, ποσότητα αναμιγνόμενου 

σκυροδέματος). 
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- Επίδραση στις ιδιότητες του σκυροδέματος. 

Τα αερακτικά επιδρούν στις ιδιότητες του σκυροδέματος, ως 

ακολούθως: 

1) Βελτιώνουν την εργασιμότητα και συνεκτικότητα του νωπού 

Q.κυροδέματος. 

2) Μειώνουν την αντοχή σκυροδέματος με υψηλό ποσοστό 

r_σιμέντου και λεπτοκόκκων αδρcίνών. Για να μην συμβεί αυτό, 

κρατώντας σταθερή την ποσότητα τσιμέντου για την δεδομένη 

Κάθιση, μπορούμε να μειώσουμε το ποσό νερού και το ποσό των 

λεπτοκόκκων αδρανών. Έτσι η μείωση του λόγου ΝΠ αναπληρώνει 

mv απώλεια αντοχής του σκυροδέματος. . 
J 

. 3) Βελτιώνουν θεαματικά τον ανθεκτικότητα του σκυροδέματος 

2Ίnν παγοπληξία και σε άλλες διαβρωτικές συνθήκες, λόγω της 

μείωσης της υδατοπερατότητας, που επιφέρουν στο σκυρόδεμα. 

4) Βελτιώνουν σημαντικά τον αντοχή θλίψεως του 

Q.κυροδέuατος μέχρι κάποιου βέλτιστου σημείου. 
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2.6 ΣΤΕΓ ΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Η διέλευση του νερού μέσα από το σκυρόδεμα γίνεται μέσα 

από τους τριχοειδείς του κονιάματος είτε από τις επιφάνειες επαφής 

κονιάματος και αδρανών είτε από τις μακροσκοπικές κοιλότητες που 

οφείλονται στην κακή συμπύκνωση και τις ρηγματώσεις που 

δημιουργούνται από τις μεταγενέστερες συστολοδιαστολές του 

υλικού. 

Διακρίνουμε δύο τρόπους διελεύσεως του νερού: την 

απορρόφηση του νερού που βρίσκεται σε απλή επαφή, με τις 

μοριακές έλξεις του υλικού, όταν ~υτό δεν είναι κορεσμένο με νερό, 

και τη διεfσδυση του νερού με πίεση . 

. Η δράση των στεγανοποιητικών αποσκοπεί: 

- α) στην αποφυγή μακροσκοπικών κοιλοτήτων και 

ρηγματώσεων, π.χ. με τη βελτίωση του εργάσιμου και τη μείωση της 

απομείξεως και των συστολών. 

- β) στην ελάττωση του πορώδους, π.χ. με την ελάττωση του 

απαιτούμενου νερού αναμείξεως. 

- γ) στη μείωση της συνάφειας ή στην ανάπτυξη 

υδραπωθητικών δυνάμεων μεταξύ τσιμεντοκονιάματος και νερού . 

Είναι φανερό ότι για την πλήρη στεγανοποίηση πρέπει να 

πραγματοποιούνται και τα τρία αυτά που αναφέρονται παραπάνω 

και μάλιστα με τη σειρά που αναγράφονται. Θα ήταν π.χ. άσκοπη η 

ελάπωση του πορώδους ή η ανάπτυξη υδραπωθητικών δυνάμεων 

χωρίς παράλληλη αποτελεσματική συμπύκνωση ή χωρίς τη λήψη 

μέτρων για την αποφυγή ρηγματώσεων. 

Γι ' αυτό και η επιτυχία των στεγανοποιητικών εξαρτάται πολύ 

από την καλή εφαρμογή , καθώς και από τη σύγχρονη βελτίωση της 

ποιότητας του σκυροδέματος και επομένως όλης της εργοταξιακής 

Τεχνικής . 



Πρέπει μάλιστα να τονιστεί, σ' αυτό το σημείο, ότι αν η 

προσθήκη του στεγανοποιητικού δημιουργήσει την εντύπωση ότι με 

αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί η στεγανότητα χωρίς καμιά περαιτέρω 

φροντίδα, είναι προτιμότερο να εγκαταλειφθεί. 

Τα στεγανοποιητικά κατατάσσονται στις ακόλουθες γενικές 

κατηγορίες: 

α) Αδρανή υλικά, σε μορφή λεπτής σκόνης, όπως ο χαλαζίας, 

ο μπεντονίτης, το ανθρακικό ασβέστιο κ.α, που γεμίζουν απλώς τους 

πόρους και τα τριχοειδή κενά του τσιμεντοκονιάματος, χωρίς να 

ασκούν καμιά άλλη δράση. 

β) Υλικά ανόργανης προελεύσεως, όπως η θηραϊκή γη, ο 

άργιλος και ορισμένα ορυκτά πυριτικά άλατα, τα οποί~, όταν 

ενυδατωθούν διογκώνονται μέσα στους πόρους του υλικού και τους 

φράζουν. 

γ) Αδιάλυτοι σάπωνες σε κατάσταση λεπτής σκόνης ή στη 

μορφή γαλακτώματος, όπως ο στεατικός ψευδάργυρος, το στεατικό 

ασβέστιο και άλλες ενώσεις, οι οποίες συχνά παρουσιάζουν και 

μικρή υδροφοβία. 

δ) Ρηνιτικά ή στεατικά άλατα του αμμωνίου σε μορφή πολτού ή 

γαλακτώματος με έντονες υδραπωθητικές ιδιότητες . 

ε) Υγροί υδρογονάνθρακες ή ελαιώδη προϊόντα του 

πετρελαίου στη μορφή γαλακτώματος, τα οποία αποσυνθέτονται 

μέσα στη μάζα του σκυροδέματος και φράζουν τους πόρους και τα 

τριχοειδή κενά. 

Τα στεγανοποιητικά υλικά κυκλοφορούν στη μορφή σκόνης ή 

υγρού και προσθέτονται στο μείγμα σε αναλογίες 0,5 - 3 % του 

βάρους του τσιμέντου . 

Σχετικά με τις απαιτήσεις απέναντι στα στεγανοπο'ιητικά υλικά 

Ο Γερμανικός κανονισμός ορίζει : 



- Η πήξη πρέπει να μην αρχίζει νωρίτερα από μία ώρα και να 

μη συντομεύεται, σε σύγκριση με κονίαμα χωρίς πρόσθετο, 

περισσότερο από 2 ώρες (αρχή της πήξεως), η πήξη πρέπει να 

ολοκληρώνεται μέσα σε 16 ώρες. 

- Η χρόνια συστολή του κονιάματος με στεγανοποιητικό μετά 

56 ημέρες να μην υπερβαίνει περισσότερο από 40 % την αντίστοιχη 

συστολή χωρίς στεγανοποιητικό. 

- Η αντοχή να μην ελαπώνεται περισσότερο από 30 % ή 20% 

για το μέσο όρο δύο δοκιμίων. 

- Η υδαταπορροφητικότητα καθενός από τα δοκίμια να 

μειώνεται μετά 28 ημέρες τουλάχιστο κατά 15 % κατά όγκο, και ο 

μέσος όρος δύο δοκιμίων τουλάχιστο κατά 20 %. -.. 
-· Τέλος, ισχύει και για τα στεγαvοποιητικά ο ίδιος περιορισμός 

σχετικά με την περιεκτικότητα σε CΙ, όπως και για τα υπόλοιπα 

πρόσθετα. 

Οι Αμερικάνικοι Κανονισμοί (ASTM C494) δεν περιέχουν 

προδιαγραφές για τα στεγανοποιητικά. 
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2. 7 ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΑ 

Με αυτό τον όρο χαρακτηρίζονται πρόσθετα που έχουν σκοπό να 

μειώσουν ή άρουν τις δυσάρεστες επιπτώσεις του παγετού κατά την 

περίοδο της πήξεως και επιτρέπουν έτσι τη σκυροδέτηση σε χαμηλές 

θερμοκρασίες. 

Η δράση τους, κατά κανόνα, δεν έχει ως αποτέλεσμα την 

ταπείνωση του σημείου πήξεως του νερού (γι' αυτόν τον σκοπό θα 

χρειάζονταν ποσότητες που θα ήταν περισσότερο ή λιγότερο 

βλαβερές στις άλλες ιδιότητες του σκυροδέματος), αλλά τη βελτίωση 

άλλων ιδιοτήτων, που συντελούν στην αύξηση της αντοχής στον 
παγετό. 

Ί"α αερακτικά, όπως είδαμε, δημιουργούν μέσα στο σκυpόδεμα 

άπειρες μικρές κοιλότητες, οι οποίες συμβάλλουν τόσο στη διαφυγή 

του νερού, όταν αυτό διαστέλλεται, όσο και στην ελαστικότητα του 

ιστού του σκυροδέματος, που μπορεί να αναλάβει ευκολότερα τις 

θερμοκρασιακές συστολοδιαστολές. Στα παραπάνω πρέπει να 

προστεθεί και κάπόια μονωτική δράση των φυσαλίδων του αέρα, 

που παρεμποδίζει τη γρήγορη διαφυγή της θερμότητας 

ενυδατώσεως. 

Η αποτελεσματικότητα του αερακτικού βελτιώνεται με τη 

ρευστοποιητική του δράση ή με την προσθήκη άλλου 

ρευστοποιητικού, που επιτρέπει τη μείωση του νερού αναμείξεως. 

Τα επιταχυντικά, εξάλλου, με την επιτάχυνση της πήξεως, 

μικραίνουν το χρόνο κινδύνου και συγχρόνως αυξάνουν τη 

θερμοκρασία με τη συντόμευση του διαστήματος στο οποίο εκλύεται 

η θερμότητα ενυδατώσεως. 

Τα περισσότερα από τα αντιπαγετικό που κυκλο9>ορούν στο 

εμπόριο είναι συνδυασμός αερακτικών , ρεuστοποιητικώv και 

επιταχυντικών. 



Ως επιταχυντικό χρησιμοποιείται συνήθως το χλωριούχο 

ασβέστιο με τους γνωστούς κινδύνους του CI. 

Γι' αυτό, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αντιπαγετικό , 

πρέπει να ελέγχεται η τυχόν περιεκτικότητα και το ποσοστό του 

χλωρίου. 

Οι Γερμανικοί Κανονισμοί επιτρέπουν τα αντιπαγετικό μόνο 

στο άοπλο σκυρόδεμα και εφόσον λάβει κανείς υπόψη μειωμένη 

αντοχή και μεγαλύτερη συστολή, ενώ στο οπλισμένο και το 

προεντεταμένο σκυρόδεμα τα απαγορεύουν τελείως για τον κίνδυνο 

διαβρώσεως του οπλισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

1. Η έρευνα για την χρήση των ινών προπυλενίου σαν 

οπλισμός σκυροδέματος ξεκίνησε το 1960 και από τότε έχουν γίνει 
Πολλά πειράματα και πάρα πολλές εφαρμογές σε διάφορα έργα και 
συνe· εσεις κονιάματος. Ουσιαστικά όμως η χρήση των ινών 
ΤΤολυπροπuλ , , , ενιου εγινε ευρύτατη μετά το 1983 οταν με ειδικές 

επεξεργασίες άρχισαν να κατασκευάζονται ίνες ειδικές για εφαρμογές 
σαν ινοπλ , , 

ισμοι σκυροδεματος. 

Ενώ μέχρι τότε οι ίνες υπήρχαν μόνο με τη μορφή μονής ίνας 

(rηonofilament) με κυκλική διατομή χωρίς ειδική επεξερyqσία , με 
Χαμηλή αντοχή σε εφελκυσμό και όχι καλή συνάφεια , το 1983 
ξεκίνησε , , ξ , 

η παραγωγή ινών ενωμενων σημειακα μετα υ τους, 

σχηματίζοντας δέσμες (collated fibrillated fibres). 

Η παραγωγή αυτών των ινών ξεκινάει με την εξέλαση πολύ 

λεπτών φύλλων. τα φύλλα αυτά μετά σχίζονται σε λωρίδες που 
τεντώνονται δίνοντας τους επιμήκυνση έως και 20 φορές του αρχικού 
μήκους. Με την επιμήκυνση αυτή επιτυγχάνεται ένας νέος μοριακός 
Προσανατολισμός που αυξάνει την αντοχή σε εφελκυσμό μέχρι και 

O,a KN!mm2. Κατόπιν αυτές 01 λουρίδες σχίζονται σε ίνες (fibrillated) 
κατά · , ξ , τετοιο τρόπο που αφ' ενός μεν είναι ενωμενες μετα υ τους σε 
διάφ , , , 

ορα σημεία ενώ πολλά ινίδιο εξέχουν απο την κυριως ινα 
αυξ · , , 

ανεται περαιτέρω ύστερα από ειδική επεξερyασια της επιφανειας 

Των ινών με ηλεκτρικό φορτίο υψηλής τάσεως. Αυτή και άλλες 

εττιφανειακές επεξεργασίες των ινών αποσκοπούν αφ' ενός μεν στην 
εττιτuχ· , ός της μάζας του ια ομοιόμορφου κατανομής των ινων εντ 
Κονιάμα . , δ βροχη' των ινών εντός του 

τος πετυχαινοντας καλυτερη ια 

νωττού κονιάματος και ταυτόχρονα αύξηση της συνάφειας της ίνας με 
ιηv σκληρ , , 

υμεvη κονια. 



Τελικά οι ίνες κόβονται σε μήκη από 6 mm έως 51 mm. Η 
ους ειναι ορθογωνική με διαστάσεις περίπου 100 μ. έως διατομη· τ . 

2_00 μ. πλάτους και 20 μ. έως 30 μ. πάχους. Το πλάτος της ίνας δεν 
οιομορφο καθ' όλο το μήκος της και αυτό επίσης βοηθάει ειναι ομ · 

στην αύξηση της σ , ξ, , , υναφειας μετα υ ινας και κονιας. 

Το π λότος και το πάχος των ινών και ο βαθμός ξεφτίσματος 
στο άκρο της διαφέρουν ανάλογα με την χρήση για την οποία 
προορίζεται η ·ι Γ , . , . , , να. ια χρηση σε κονιες η ινα πρεπει να εχει οσο το 

δυνατόν μεγ λ . , , , α υτερη ειδική επιφανεια (επιφανεια σε τετραγωνικα 
μέτραι100 κ β · , · υ ικα εκατοστά ινών) και επομενως χρησιμοποιουνται οι 
λετττότερες · · , ινες με πάχος περίπου 20 μ και μέσο πλατος περιπου 
120 μ Αυ , , , , , . · τη η ιγα έχει ειδική επιφάνεια (μη λαμβανοvτας υπ 9ψιν το 
ξεφτισμα στ • 2 • • - • • ην ακρη της ίνας) περίπου 120 m /1 λιτρο ογκο ινων ενω 
μια όμο θ · ια περιεκτικότης μεταλλικών ινών διαμέτρου 0,4 mm α εχει 
ειδικη· , , . επιφανεια 1 ο m211 λίτρο. Για χρηση σε σκυροδεματα 
χρησιμοποιούμε τις πιο χοντρές ίνες πάχους 30 μ . και μέσου 
Πλάτους 200 μ. 

Οι ίνες πολυπροπυλενίου έχουν τέτοιες ιδιότητες που τις 
Κάνου . · · ν τελείως συμβατές για ανάμειξη με κονιαματα τσιμεvτου η 
τ~ . , μεντου και αδρανών. Είναι χημικώς τελείως αδρανεις και 
ΟΤαθερ · · · ό το ες. Είναι υδρόφοβες και έτσι δεν απορροφουν νερο απ 
κονία · λ · λ μα . Είναι πολύ ελαφρές, δεν προσβάλλονται απο τα α κα ια 
~ου σκυροδέματος και είναι ανθεκτικές σε οξέα. βάσεις και ανόργανα 
Clλατα, δεν σκουριάζουν, δεν παθαίνουν διάβρωση, tχουν μεγάλη 
ανθεκτικότητα στον χρόνο και δεν φθείρουν τα τοιχώματα των 
μηχανημάτων παραγωγής και μεταφοράς ως και των αντλιών (όπως 
οι μεταλλικές ίνες). Η . · σαν ποσοστό επί του 
. περιεκτικότης σε ίνες οριζεται παvτα 
0νκου · βάρους Το βέλτιστο 

του κονιάματος και όχι σαν ποσοστο · . 1Τοσοστ · . · των ινών και συνηθως 
0 ινων διαφέρει ανάλογα με τον τuπο 



είναι μάλλ . , . , . 
ον μικρο για πρακτικους λογους ομοιομορφης κατανομης 

εvτ· 
ος του κονιάματος και αποφυγή διαχωρισμού των αδρανών. Είναι 

VVωστό Π.χ. ότι μια αύξηση σε ποσοστό χαλύβδινων ινών οδηγεί σε 
διαχωρισμό, ανομοιόμορφη κατανομή ινών και σχηματίζονται εντός 
του σκυροδέματος μπάλες από ίνες (balling) ενώ υψηλό ποσοστό 
ιν · . 
ων απο γυαλί δημιουργεί ένα πολύ τραχύ μίγμα με υψηλό ποσοστό 

1Ταγιδευμένου αέρα μείωση στην πυκνότητα και υποβάθμιση όλων 
των φυσ . 

ικων ιδιοτήτων. 

Το ειδικό βάρος χάλυβας είναι περίπου εννέα φορές 

μεγαλύτερο από το ειδικό βάρος πολυπροπυλενίου, ενώ το ειδικό 
βάρος γυαλιού είναι περίπου τρεις φορές μεγαλύτερο από αυτό του 
1Τολυπρ0 λ · · · · 6 πυ ενιου. Επομένως για το ιδιο ποσοστο κατα yκο, το 

ΟΤταιτ:οuμενο βάρος ινών πολυπροπυλενίου είναι πολύ μι;ρότερο 
~ό αυτό που απαιτείται για ίνες από γυαλί ή χάλυβα. Καθώς δε οι 
ινες Πωλ · · δ · οuνται κατά βάρος 01 ίνες πολυπροπυλενιου ο ηγουν σε 

σημαντική οικονομία. 
Οι ίνες πολυπροπυλενίου προστίθενται στο σκυρόδεμα είτε 

μέσα στο συγκρότημα παρασκευής, είτε επί τόπου στο εργοτάξιο 
~ην βαρέλα αναμείξεως και μεταφοράς. Η ποσότης των ινών και το 
~ιδος τους ποικίλει και εξαρτάται από την σύνθεση του σκυροδέματος 
η της κ · ξ · ο 5 ·ως 2 kg/m3 το ονιας. Η μεν ποσότης κυμαίνεται μετα υ , ε ' 

δε μήκος των ινών μεταξύ 6 mm έως 51 mm. Για τα συνήθη 
~κuροδέματα μία τυπική αναλογία Ο,90 kg/m3 ινών μήκους 19 χιλ. 
f)ει σ · · σα στην μάζα του αν αποτέλεσμα την ομοιόμορφη κατανομη με 
σκuροδ· 

εματος 7.000.000 ινών. 
Η , ' ζα του σκυροδέματος 

Προσθήκη των ινών μεσα στην μα 

ενεργεί σαν τριαξοvικός οπλισμός ακόμη και κατά την χρονική 
rrερ;0δ · 0 φή Έτάι αυξάνεται 0 Που το σκυρόδεμα είναι σε πλαστικη μ Ρ · . 
η ικαv · λ βάνει τις εφελκυστικες 

οτητα του σκυροδέματος να παρα αμ 
εrrιμη · · ορφή . 

κ:υvσεις που αναπτύσσονται σε πλαστικη μ 



Τα ανωτέρω είναι πολύ σημαντικά επειδή το μεγαλύτερο μέρος 

της ρηγματώσεως του σκυροδέματος γίνεται τις πρώτες 12 ώρες από 

την σκυροδέτηση. Τότε που ' το σκυρόδεμα υφίσταται δονήσεις, 

συρρίκνωση και πλαστική καθίζηση λόγω πήξεως, ενώ ο κοινός 

οπλισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει επειδή δεν είναι δυνατόν να 

αναπτυχθούν τάσεις συνάφειας οκτώ ώρες από την σκυροδέτηση . 

Εάν επιτραπεί να δημιουργηθούν αυτές οι ρηγμΌτώσεις κατά 

την πήξη τότε αφ• ενός μεν η υδατοπερατότης του σκυροδέματος 

αυξάνει πολύ, αυτές δε οι ρηγματώσεις αποτελούν πλέον μία μόνιμη 

πηγή προβλημάτων για την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος και 

οπλισμού καθώς αυξάνεται κατά πολύ η επιφάνεια του 

σκυροδέματος, που προσβάλλεται από τις δυσμενείς συνθή~ες του 

πεpιβ_άλλοντος και ο οπλισμός μένει τοπικά απροστάτευτος. 

Οι ανωτέρω ρηγματώσεις είναι οδοί από όπου εισχωρώντας 

το διοξείδιο του άνθρακος που υπάρχει στην ατμόσφαιρα αντιδρά με 

τα αλκαλικά άλατα του σκυροδέματος μετατρέποντας τα σε 

ανθρακικά. Η ενανθράκωση αυτή μειώνει το ΡΗ του σκυροδέματος 

επιτρέποντας την οξείδωση και διόγκωση του οπλισμού. 
Η προσθήκη ινών στο σκυρόδεμα δημιουργεί ένα νέο σύνθετο 

υλικό οπλισμένο τριαξονικά που μπορεί να ανθίστανται στη 
Ρuγμάτωση στην πλαστική και στην σκληρημένη μορφή . Με την 
Προσθήκη των ινών μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον 
δευτερεύοντα οπλισμό , ο οποίος έχει προορισμό να περιορίσει το 
εύρος των ρωγμών καταναγκασμού (πήξεως, ξηράνσεως , 
θερμοκρασίας , καθιζήσεως). Επί πλέον ο μικροοπλισμός του 
σκuροδε' , , η' ματα έναντι του κοινού οπλισμού 

ματος εχει σαφη π λεονεκτ 
ΟΤΤό δομ . , , , λέγμα εφ• όσον τοποθετηθεί σωστά 

ικο πλεγμα . Το δομικο π , . 
μττο , yμών αφου δημιουργηθούν 

Ρει να περιορίσει το εύρος των ρω ' 
δεν μπ , , , σχηματισμό τους. Ενώ οι ίνες 

ορει ομως να εμποδισει το , , 
ΤΤολurrροπυλενίου με την πυκνή κατανομή τους μεσα στην μαζα δεν 



επιτρέπου 
ν να σχηματισθούν μικρορωγμές μη ορατές που 

εξελίσσοvτ , 
αι σε τριχοειδης ρωγμές. 

. . Η Προσθήκη ινών πολυπροπυλενίου στο σκυρόδεμα εκτός του 
0rι ενερ · γει σαν οπλισμός έναντι των ρηγματώσεων αυξάνει την 
αντο · Χη του σκυροδέματος σε επιφανειακή τριβή μειώνοντας κατά 
Πολύ την , 

απωλεια επιφανειακού λεπτόκοκκου υλικού . 

Η Προσθήκη ινών πολυπροπυλενίου στο σκυρόδεμα αυξάνει 
επίσης κατά πολύ την ικανότητα του σκυροδέματος να απορροφά 
εν · 
εργεια και να αποσβαίνει δονήσεις και φορτία κρουστικά χωρίς να 

αποσπώνται κομμάτια σκυροδέματος. Επίσης η προσθήκη ινών 
Πολuπροπυλ , , . δ , 

ενιου μειωνει την ψαθυροτητα του σκυρο εματος 

μεταβάλλο · αλ β · ντας το σε πλάστιμο υλικό που μπορει να παρ ~μ ανει 

φορτία· και • · ... · . περαν του ορίου θραύσεως μεγαλωνοντας την ικανοτητα 

Του σκυρ δ . ξ , , 
ο εματος να απορροφά ενέργεια, αυ ανοντας ετσι την 

αντο · , , 
Χη του σε κόπωση όταν φορτίζεται με εναλλασσομενα φορτια. 

. Ανακεφαλαιώνοντας μπορούμε να πούμε ότι προσθέτοντας 
ινες ΤΤολ . . λ'ζ , 

uπροπυλενίου στο σκυρόδεμα αφ' ενος μεν οπ ι ουμε κατα 

της ρηγμάτωσης μειώνοντας την υδατοπερατότητα, ταυτοχρόνως δε 
ΟUξάνο · · uμε την αντοχή του σκυροδέματος σε τριβη , κρουστικα 

φορτία δ · · ρτίσεις ' ονησεις και κόπωση από εναλλασσομενες φο · 

Προσθήκη ινών σε κονίες έχει τα ίδια αποτελέσματα ενώ η 
'ΤΤροσe · · · ηκη σε εκτοξευμένο σκυρόδεμα εκτός των ανωτερω μειωνει 
την , , 

αναπήδηση και επιτρέπει παχύτερες στρωσεις χωρις 
'ΤΤροβΑ· , 

, ηματα διαστρώσεως. Στις ειδικές περιπτώσεις κατασκευης με 
0λισeησ · αποφεύγονται η οι ίνες αυξάνουν την εργασιμότητα και ετσι 

οι οριζόντιες ρηγματώσεις που δημιουργούνται από την πλαστική 
'<Οθίζηση . 

Αττ · . · που μπορούμε να 0 ολες τις παραπάνω βελτιωσεις 
'ΤΤετσχοu , βλ · ουμε ότι είναι πάρα 

με στο σκυρόδεμα και στις κονιες επ 
Ίfολλά . . . · δεμα ή στη ν κονία 

τα εργα οπου η προσθήκη ιvων στο σκυρο 



Ι 

θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα και την ανθεκτικότητα του 
έργου. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε μερικά όπως: 
Δεξαμενές, πισίνες, βιομηχανικά δάπεδα, οδοστρώματα και 
διαδρόμους αεροδρομίων από σκυρόδεμα, κατασκευές 
σκυροδέματος κοντά σε θάλασσα, λεπτά προκατασκευασμένα 
στοιχεία, επενδύσεις πρανών και συράyγων με εκτοξευμένο 
σκυρόδεμα, σιλό, καμινάδες, τσιμεvτοκονiες, πεζόδρομους, δάπεδα 
Υκαράζ, σιμεντοσωλήνες, αποβάθρες λιμένων και αεροδρομίων, 
σύμμεικτες κατασκευές και γενικώς κάθε κατασκευή οπλισμένου ή 
άοττλου σκυροδέματος που χρειάζεται υψηλή ικανότητα 
αττορ · ροφησης ενέργειας. 



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΜΠΙΖΗΣ 
ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΤΕΓ ΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

1 ° ΧΙΛΙΟΜ. ΛΕΩΦ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ .. ΜΑΡΚΟΠΟΥ ΛΟΥ ΘΕΣΗ ΡΔΟΚΙΑ 
ΤΗΛ. 6623729 - 6626482 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ Α.Φ.Μ. 27868095 

PLASTIPROOF 
Στεγανωτικό μάζης .. Ρευστοποιητής σκυροδέματος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Υγρό πρόσθετο σκυροδέματος που εvεργεr σαν ρεuστοποιητικό και στεγανωτικό μάζης 
(ASTM C 494 Α, ΣΚ~308 Τύπος Α) . 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Σε κάθε δομική κατασκευή από σκυρόδεμα ποu βρfσκεται σε συνεχή ή παg,οδ1κή επαφή με το 
νερό (uπόyεια, δεξαμενές, tcανάλια, σήραγγες, εμφανές μπετόν κτιρίων κλπ . ) . Η μειωμένη 
υδατοπεpατότητα του σκυροδtματος εfναι αποτέλεσμα της μεfωσης του λόγου Ν!Τ και της 
Καλύτερης συμπύκνωσης που μπορούν να tmτευχθούν με τη χρήση του PLAST/PROOF, αλλά 
και των υπόλοιπων παραμtτρων (περιεκτικότητα τσιμέντου, κοκκομετρfα αδρανών) της σύνθεσης 
του σκυροδtματος. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

• Βελτιώνει την αντfοτσση στην uδατοπιρατότητα, εfτε οφεfλεται σε uδροστατrκή πlεση , είτε σε 
τριχοειδή αtτορρόφηση. 

• Αυξάνει την εργασιμότητα χωρίς την προσθήκη νιpοu. 
• Βελτιώνει τη συνεκτικότητα και διευκολύνει τη σκυpοδtτηση και τη συμπύκνωση του μπετόν 
• Ενισχύει την αντοχή κctι την ανθεκτικότητα χάρη στη μείωση του λόγου Ν/Τ 
• Μπορε/ να πρcστεθεf και εκ των υστέρων στο έτοιμο σκυρόδεμα . 
• Είναι συμβατό με όλους τους τύπους τσιμέντου Por11and. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

Συνιστάται γενικά κατανάλωση 0,5% ιπf του βάρους του τσιμέντου . Ειδικότερα, ε/vαι καλό να 
γίνονται δοκιμές στο εργαστήριο ή στο εργοτάξιο, γιο τον καθορισμό της επίδρασης του 
PLASTIPROOF στην πλαστικότητα και την εργασιμότητα του σκυροδέματος 

Εάν προστεθεl στο έrσιμο σκυρόδεμα, πρέπει να εξοσφαλισθε/ η ομοιογενής ανάμιξη με 
περιστροφή του αναμrκτήρα (βαρέλας) για τουλάχιστον 3 min. 

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας μπορεί να προκληθεί επιβράδυνση του χρόνου πήξης χωρίς 
δυσμενή ιπ/δραση στις αντοχές . · 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕ/Α 

" Υγρό καφέ χρώματός 
• Κύριο ενεργό συσταηκό: Λιyνόσουλφονικό άλας 
" [ rδικό βάρος: 1 ,2 kg/! 
~ Δεν περιέχι:r χλωρίδια 

• Δr..ν έχc ι δ ρ άση αερακτικοί• 



.... --

ΚΙΜΠΙΖΗΣ 
ΣΤΕΓ ΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΜΟΝΩΤΙΚΑ 
1 ~ ΧΙΛΙΟΜ. ΛΕΩΦ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΜΑΡΚΟΠΟΥ ΛΟΥ ΘΕΣΗ ΡΔΟΚΙΑ 
-ΤΗΛ. 6623729 - 6626482 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ Α.Φ.Μ. 27868095 

. 

.. ASOLIN -SD 
·εnιτcιχuvτικό πήξcc:ιος του -τοιμ#;ντου 

• eιvαι σι uγρή μορφή και δeν nερc~χeι χλωρ(δια ή άλλα διαβρωτικό σvστα· 
.τuιά. 

• Επcτα}d&ίVιι τοv χρόνο nήξεως των ιςονιαμότωv και τοu μneτόν κατά βο(ι. 
. ληση. . ~ 

• -Χρησιιι>ποιe(tαt για τη σφρόγcση σημεlων ι:cσροής νερού, γtα στιγανο-
. . . nοι u cbν τοι ων ι<αθώ ι<aι _ytα ιργασιeς iiOα σtο νeρό. 

Επl γtα κατοακιuή βάοιων μηχανημάτων. αγκvρώοcων και γινtκό, ό-

που aEτdtaι 6μcοη και αποτeλcσμ<ιτU<f'ι στ~ρtcοοη. 
• . Ο χΡ<ι ~vάρξ~ και πeραtΦοιως της πiιξeΦ~ μποριι να ρuθμιστeι μe 

ανάΜ ο αραιωμα του ASOUN.SD μι νιρό ~ και μι προσθtιι(η όμμοu στο 
, τσι~"'ι!~.-n.χ. για πολύ γρ~γορη Πfιξf1 αντικαθιΟ"Ιοίι~ε nλήρωc; το νsρό μι 
~U~-8D tι χρηαcμοποιοuμε το ASOUN..SO αραιωμtνο με vιρό tώς και 
δΟVι. / 
Για aηkf) ~πιτόχuvση τη<; πήξης του μπeτόν μπορούμε νQ nροσθtσοιιμε 
το ASiJLIN.SD σe αναλογια 2·10% tnι τοv βάρους τοu τσιμέντου ανάλο
γα ~ /to εrτιθύμητό αποτtλeομa. Το ASOLtN·SD nροοτlθεtοι σ~ν nερ(
πτωση!αυτfι μέσα στΌ vιρό ιwαι,ιεlξεως. 



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΜΠΙΖΗΣ 
ΜΟΝΩΤΙΚΛ - ΘΕ()ΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΤ Γ ΑΝΩΤΗ Α Υ ΛΙΚΛ 
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Πλαστικοποιητής • Ρεοποιήτης σκυροδέματος 
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Υγρό πρόσμικτο που πλαστικοποιει το μπετον. 

Απαραίτητο Βοήθημα για την κατασκευή σκυροδεμάτων 
υψηλής αντοχής, εμφανούς σκυροδέματος, 

αντ λήσιμου σκυροδέματος κ. τ.λ. · 

-



ΙΔΙΟΤΗΤΗ 
ι Προ01ιθέμενο 010 έτοιμο μπετόν εκ των υστέρων, το 

πλα011κοποιεί χωρίς να απαιτείται επιπλέον νερό . 
(πχ. 1kg ASOTOL · BV ανά 100 kg τσιμέντου μτστρέπει 
την κάθιση ενός σκυροδέματο~ 350 kg τσιμέντου από 5,5 
σε 20 εκ . ) 

ι Προ01ιθέμενο 010 μπετόν κατά την πσρσσκευή του, 
μειώνει την απαίτηση σε νερό ανάμειξης και επομένως 
τη σχέση νερό ί τσιμέντο (ΝΠ). με αποτέλεσμα 

τη σημαντική αύξηση της αρχικής και τελικής αντοχής 

του μπετόν . 

ι Συμβάλλει 01ην καλύτερη ενυδάτωση του τσιμέντου με 

αποτέλεσμα να επιτυγχάνουμε το μεγαλύτερο δυνατό 

βαθμό εκμετάλλευσής του ην 
• Συγκρίνοντας την τελική αντοχή 2 σκυροδεμάτων μετ 

ίδια εργασιμότητα και περιεκτικότητα σε τσιμέντο και 
αδρανή , διαπιστώνεται αύξηση τ.ης αντοχής μέχρι_κ~~. 
50% στο σκυρόδεμα που προστεθηκε το ASOTOL . 

• Βελτιώνει σημαντικά την αντλησιμότητο του μπετον. 
διευκολύνει τη συμπύκνωσή του και δρά ενάντιο στην 
απόμειξη των συστατικών του . . ου 

• Αδιαβροχοποιεί το μπετόν μειώνοντας την ποσοτητο τ 
απαιτούμενου νερού ανάμειξης και βελτιώνοντας 

σημαντικά τη συμπύκνωσή του 

=-:::::::-:-:-;::-:::-;:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------

~Τ Ρ~Ο~Π Ο~Σ~Χ~Ρ ΗΩΣV.Η Σ~~~~~~~;;;::;--~~~~~~-:--~~~~~~~~-------
τ 0 ASOTOL -BV ενεργεί σαν πλαστικοποιητής όταν ανομεικτήρα (βαρ~α) στο εργοτάξιο. . 
προστεθεί στο νερό ανάμειξης κατά την παρασκευή του ο κινητός αναμεικτήρας πρέπει να περιστραφεί 2-3 λεrηο 
σκυροδέματος και σαν ρεοποιητής όταν προστεθεί, εκ των της ώρας επιπλέον, ώστε να επιτευχθεί ομοιογενής 
υστέρων, στο έτοιμο μείγμα λίγο πριν από τη χρήση του. ανάμειξη του ASOTOL. BV μέσα στη μάζα του 
Στην περίπτωση του έτοιμου σκυροδέματος, το ASOTOL -BV σκυpοδέματος . 
μπορεί να προ01εθεί εκ των υστέρων μέσα στον κινητό 

~~~ι-~~~~~~~~~~~~--.~~~~~~~-----
fΚ Α~Τ Α~Ν~Α~Λ Ω~Σ~Η~~~~:--~~~~~~~~-;;-;---;;---.,..~~~~~~------
1. Πρόσμειξη στο νερό ανάμειξης 2. Πρόσμειξη στο έτοιμο σκυρόδεμα 

(ενέργεια πλαστικοποιητή) (ενέργεια ρεοποιητή) 
Συνιστάται κατανάλωση Ο,3·0,5% επί του βάρους Συνιστάται κατανάλωση 0 . 8. 1 ,Ο% επί του dάρους του του τσιμέντου τσιμέντου . 

0.3·0.5 kg ASOTOL · BV 1100 kg ΤΣΙΜΕΝΤΟ 
] 0.8· 1,Ο kg ASOTOL BV / 100 kg ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------ΠΑΡ Α ΤΗ Ρ Η ΣΕ 1 Σ 
~.1τ~ο~ΑS~οnτΌοL.ι-~ΒWV~είνVcαUιικωα1cτά~λλλrη~λο0~γ~ια~κ~άθ~ε~ε~ίδmου;ς~τσ;ιμJέ~ντ~ο.~~~~~~~~~~~~~~------------
• Υπερβολική δοσολογία μπορεί να προκαλέσει Σχtοη της αντοχής σε θλίψη του μπετόν προς τον λόyο νερού 

επιβράδυνση στο χρόνο πήξης, χωρίς όμως να προς τσιμέντο (ΝΠ). % 
επηρεασθούν δυσμενώς οι τελικές αντοχές Η αντοχή που σντιστοιχεl σε ΝΠ = Ο,5 ελήφθη Ιση με 1ΟΟ · 

• Πρέπει να προστατεύεται οπό τον παγετό . Σε περίπτωση, 120 r-.:::::-τ--.-~· 
που παγώσει, πρέπει να επαναφερθεί σε θερμοκρασία 
άνω του O"C και να ανακατευθεί έτσι, ώστε να 
αποκατασταθεί η ομοιογένειά του . 

• Δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικό συστατικά . 
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PLASTIPROOF 
Στεγανωτικό μάζης .. Ρευστοποιητής σκυροδέματος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

~γ~~ ττρ?σθιrο σκυροδέματος που ενεργεl σαν ρευστοποιητικό και στι:γανωτικό μάζης 
Μ C 494 Α, ΣΚ-308 Τύnος Α) . 

ΠΕΔJΑ ΕΦΑΡΜΟt'ΗΣ 

~ε ~άθε ~ομική κατασκευή από σκυρόδεμα που βρlσκεται σε συνεχή ή παρ.οδική επαφή με το 
υ~~ο (υπογεια. δεξαμενές, κανάλια, σήραγγες, εμφανές μπετόν κτιρίων κλπ) . Η μειωμένη 
Ι< λ ;οπερατότητο rou σιωροδtματος εfvαι αποτέλεσμα της uείωσης του λόγου Ν/Τ ιωι της 
Ι< Q uτερης συμπύκνωσης που μποροόν να επιτευχθούν με τη χρήση του PLASTIPROOF, αλλά 
τ: των ιιπόλοιηων παραμέτρων (περιεκτικότητα τσιμέντου, κοκκομετρlα αδρανών) της σύνθεσης 

οιωροδtματος . 

IΔ ΙΟΤΗΤΕΣ 

• θελ · ηωνει την αVτfστσση στην υδατοπερατότητα, είτε οφεlλεταr σε υδροστατική πίεση . είτε σε 
• rpιχοιιδη αrτορρόφηση . 
• ~Uξά~ει την εργασιμότητα χωρίς την προσθιΊκη νερού; . . 
• Ε tλτιωνει τη συνεκτικότητα και διευκολίινει τη σκυροδετηση και τη συμπυκνωση του μπετον 
• Μ νισχύει την αν·rοχή και την ανθεκτιt(ότηrα χάρη στη μείωση του λόγου Ν/Τ 
, .ττορεΙ \/α προστεθεf κdι εκ των υστέρων στο έτοιμο σκυρόδεμα . 

Εινα~ συμβατό με όλους τους τύπους τσιμέντου Portland. 

Δ.ΟΣ:ΟΛΟΓJΑ 

γΣ,υνιστάrαι γενικά κατανάλωση 0,5% επr του βάρους του τσιμέντου . Ειδικότερα, ε/ναι καλο ·:α 
Ι\fονται -- θ · 'δ Ρι c:· οοκιμές στο εργαστήριο ή στο εργοτάξιο, για τον κα ορισμο της επι ρασης του 

A..J TIPROOF στην πλαστικι'>τητα και την εργασιμότητα του σκυροδέματος. 

ΕΞάv nρ f • • ξ rτι:- οστεθεf στο έrοιμο σκυρόδεμα, πρέπει να εξασφαλισθε η ομοιογενης σναμι η με 
· Ριστροφή του αναμικτήρα (βαρέλας) για τουλάχιστον 3 min. 

~ε rτερfnτωση υπερδοσολογfας μποpεί να προκληθΈr επιβpάδυνση του χρόνου πr)ξης χωρίς 
uυσμι:-1 ' ' 

~ ιη επ/δραση στις ΙJντοχές · . 

IΕΞΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕ ΙΑ 
• Υ • Κ ~ρό καφέ χρώματος 
• vριο ενεργό συστατΗ<ό: Λιγνοσοuλφον1κ6 άλας 
ο Ειδικr) βάρος : 1,2 kg// 
.. Δεν rτφιέχει χλωρίδια 

Δ.εv έχεΊ δράση αερακτικοίl 



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

. άχιστο\ι .Δ.ποθηκεύεται προστατευμένο από τον παγετό . Χρόνος ζωι~ς στο κλειστό δοχειο τουλ ' 
12 μriνες . 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Δεν εlναι tρεθιστιι- 6. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Το PLASTIPROOΙ διατlθεται σε βαρέλια 170 kg και σε πλαστικά δοχεiα 20 kg. 



MEYCO 
SΑΙΟΟ 
Περιγραφή προϊόντος 
Τα Προϊόντα της σειράς MEYCO SA 100 είναι 
επιταχυντές σε υγρή μορφή για την επιτά
Χννση της πήξης και σκλήρυνσης του εκτο
ξευόμενου σκυροδέματος. Το εκτοξευόμενο 
σκυρόδεμα με το MEYCO SA 100 επιτυγχά
νει εξαιρετικά υψηλέ αντοχές σε σύντομο 
Χρονικό διάστημα (ήδη μετά από 1 Ο λεπτά 
0,4 N/mm2

, θλιπτική αντοχή). Το MEYCO SA 
100 μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην 
υγρή όσο και στην ξηρή μέθοδο . 

Εφαρμογές - Πλεονεκτήματα 
Το MEYCO SA 100 ενδείκνυται ιδιαιτέρως 
για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε κατασκευ
ές στοών, τούνελ και εξόρυξης. 
Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα με το MEYCO 
SA 100 ως πρόσθετο επιτυγχάνει όχι μόνο 
0~χικές αλλά και τελικές αντοχές. Σε 
συγιφιση με το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα με 
επιταχυντές σε ξηρά μορφή υπάρχει σημα
VΤιΚή μείωση του ποσοστού αναπήδησης 
(r~bound) και ανάπτυξης σκόνης στο ακρο
φυσιο του εκτοξευτήρα . 

Δοσολογία 
Η μορφή του υποστρώματος και ο βαθμός 
υγρασίας που υπάρχει σε αυτό καθορίζουν 
Τον απαραίτητο χρόνο πήξης - σκλήρυνσης 
~αι συγχρόνως την απαραίτητη δοσολογία. 
~λ~ι παράγοντες που επηρεάζουν τη δοσο-
ογια είναι η θερμοκρασία του υποστρώμα

~ος. αλλά και του προσμίκτου, καθώς και η 
οιοτητα του τσιμέντου . Ανάλογα με τον 

απαιτούμενο χρόνο πήξης - σκλήρυνσης 
Καθορίζεται η δοσολογία μεταξύ 4 και 8% 
Του r.i.:. 

μuρους του τσιμέντου . 
Ιδ · ιοτητες του υλικού 
Τσιμέντο 
Συνιστάτ . · · v αι η χρησιμοπο ιηση φρεσκου τσιμε-

τ του Portland, διότι η αντίδρασή του μειώνε 
μ οι με το χρόνο αποθήκευσης. Σε τσιμέντα 
τε υ.ψηλή αντοχή σε θειικό άλας και άλλα 
κ ~Ψεvτa ενδείκνυνται κατ' αρχάς δοκιμαστι-
ες εφαρμογές . 
Αδρανή 
Μ ίο κα . λ 
καe . τα ληλη κοκκομετρική συστα~η 
Υο ως και η ποιότητα της αμμου είναι πaρα 

γQvτες Που επηρεάζουν σημαν1 ικά την στε vοτητ . . vo u vοι l ις αντοχι:.ς του εκτοξευομε 
υ σκυ -lll rn) ρ.οοι:μa1ος. Η άμμος (κοκκοι εως 4 

όριο ~~vηύως ξηροί ή με υγροσιο (σνωτατο 
l'o) , συνιστάται γιο την ξηρά μέθοδο . 

Υγρός επιταχυντής για εκτοξευόμενο 
σκυρόδεμα (Gunit) 

Κατάσταση υποστρώματος 

Το υπόστρωμα πρέπει να μην περιέχει χαλα

ρά σωματίδια και να είναι από υγρό έως ελα
φρά ραντισμένο με νερό . Σε περίπτωση που 

η ροή iου νερού είναι μεγάλη το υπόστρωμα 
«σφραγίζεται» με τσιμέντο σε συνδυασμό 
με ΑΗΕΟΜΙΧ 410 (επιταχυντής πήξης) . 

Φυσιολογική επίδραση 

Το προϊόν είναι καυστικό και λόγω αυτής του 
της ιδιότητας ενδείκνυται τα ειδικά προστα
τευτικά γυαλιά , ειδική μάσκα προσώπου και 
ειδικά προστατευτικά γάντια καθώς και η 
χρήση μιας ειδικής αλοιφής για την προστα

σία του δέρματος, όπως είναι γιa παράδειγ
μα η Kerodex 1. 

Συσκευασία 

Βαρέλια 250 kg 
Κοντέινερ 1000 kg 

Αποθήκευση 
Το προϊόν MEYCO SA 100 αποθηκεύεται και 
φυλάσσεται σε ερμητικά κλειστά βαρέλια 
συσκευασίας. Έχει δυνατότητα να αποθη
κευτεί τουλάχιστον 12 μήνες . 

Τεχνικά στοιχεία 

Μορφή: 

Χρώμα: 

Πυκνότητα σε 20°C 

Σημείο πήξης: 

Τψή του pH: 

Ιξώδες 

Περιεκτικότητα σε χλώριο : 

Διαλυτότητα στο νερό 

Φυσιολογική επίδραση: 

ρευστή 

διάφανο έως κίτρινο 

1,40-1 ,60 g/cm3 

περίπου -15°C 

13 ± 1 

>100m Pa S 

αλκαλικό, καυστικό 

(< 0.1%) 

ολική 

λόγω αυτών των 

ιδιοτήτων εnιβάλλε-

. ται η εφαρμογή 
λαστιχένιων 

γαντιών και nροστα

τευτικών γυαλιών 

ατα την εnε.Εεργο 

σία. 

Για περισσότερες πληροφορίες απε υθυνθειτε στον 

τοπικό πράκτορα της Mac Beton Hellas sa 



RHEOBUILD 
561 

Υπερευστοποιητής, μειωτής νερού, για 
την παρασκευή ρεοπλαστικών σκυροδε
μάτων. Δεν περιέχει χλώρια 

Περιγραφή 

r~ RHEOBUΙLO 561 αποτελείται από συνθετικά πο
σκ~ερα ει&κά μελετημένα, για να προσδίδουν στο 
p Ρόδεμα ρεοπλαστικtς ιδιότητες. 
κ~~Πλαστικό εννοείται ένα σκυρόδεμα ρευστό με 
" ηση (slυmp) τουλάχιστον 20 εκ., αλλά συγχρό
~ ~ασnκό, χωρiς διαχωρισμό και που πριν την 
και ηκη του AHEOBUILD 561 ε!χε κάθηση 2 εκ. 

αvτιστοιχο λόγο νερό/rσψέντο. 

Μεταφορά και αποθήκευση 
~~ RΗεοsυιιο 561 διατίθεται σε βαρέλια των 210 
Τ Ρων ~οι χύμα σε δεξαμενή. 
ό~ uλικο θα πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία 
τ- ι Χαμηλώτερη από 0°C 
<-ε π . . . 
μέχρ εριπτωση που παγώσει θα πρέπει να ζεσταθει 

ι τους 30°C και να αναταραχτεί . 

Πλεονεκτήματα 
~~ς RΗεοsυιιο 561 βελτιώνει κατά πολύ τις ιδιότη -

τοu vωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος. 

lιόση 

~~ ·6HE?BUILO 561 χρησιμοποιείται γενικά με δόση 
Δ.ι~ ·5 εω~ 1,2 λίτρα ανά 100 χγρ . τσιμέντου . 
ειδι~~ρετικε~ δόσεις είναι δυνατές σε σχέση με τις 

ς σuveηκες του έργου. 

t · ροrτος χρήσης 

~~ RHE~BUJLO 561 είναι υγρό έτοιμο γιο χρήση . Η 
"ι· αγωyη του μέσα στο σκυροδεμα μπορεί να γίνει 
~~orn · · ro . κεντρο παραγωγής σκυροδέματος μαζι με 
δ νερο αvαμιξης είτε απ' ευθείας στο έργο. Ειναι 
ιαθέσ . ' . 

Ψοι ειδιr.οι δοσομετρητες. 

Συνεργασία 
Το RHco 
V BUΙLO 561 συνεργάζεται με όλο τα τσιμε 
Ιο και 

11 
10 οερο.,τικό προσμικτα που ικονοποιουν τις 

(Σύμφωνα με τις προδιαγραφές ASTM C-494-79, 
Τύποι Β, Ο και G, Uni 7102-72 και 8145). 

Εργασιμότητα 

Το RHEOBUILD 561 διατηρεί την εργi5σιμότητά του 
ρεοπλαστικού σκυροδέματος περίπου 3 ώρες σε 
θερμοκρασία 20°C. Ο ακριβής χρόνος της διατήρη
σης της εργασιμότητας εξαρτάται -εκτός από την 
θερμοκρασία- από τον τύπο του τσψέντου, οπό την 
φύση των αδρανών και από τον τρόπο μεταφοράς. 
Όσο για την αγωγή του σκυροδέματος, ιδίως στα 
ξερά κλίματα, συνιστάται να γίνεται σύμφωνα με 
τους συνηθισμένους τρόπους που ακολουθούνται σ' 

αυτές τις περιπτώσεις. 

Πορόδειγμο επίδροσης του AHEOBUΙLD 561 πάνω στη διοτηρη 
ση της εργοσιμότητος σε 25' και 42°C. 

Μtyιοτη δοόιιπρος οδρονwν • 30 """ 
2• 
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1 Ροδιογροφές AASHTO ASTM και UNI Η χρηση 
κ ου Rli[ 08UJLO 561 και του σερσκτικού προσμι 

λ~Χ>vος Οι \ι '110 

a tou MVR cυ·.rιστοιοι σ· ολες τις πrριπτωσι:ις οπου 
ηοιτειτ . ξ κa Οι σι-υροοψο ανθεκ1 ικο σι κυκλους ψυ ης 

ι Οηtιφuξrις 

• • • }· ,ur.ιuόι μn μορωnος κοUηοη . ι;> cιn . r. • Ο vO 

<r-<>--<>- 1ωροόι μο 11r f,ιif ΟΒυrιD •,ι, Ι (Ο θ~ 11 • '9 ιοψι 
νιου) γο!Jηοη c • 7 cm ΝιΤ • 0.4 7 ••ιι•• 

Master Buι/ders 
Tect1nolo9res 
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Σκυρόδεμα χωρlς ι<.όθηση 

+νερό 

Ρwστό οκυρόδεμα με διαχωρισμό 

Συνιστάται 

Για χpήσεις σε 

8 σκυροδετήσεις μεγάλων διαστάσεων 
8 έτοιμο σκυρόδεμα 
8 για μακρυνές μεταφορές 

8 αντλήσψο σκυρόδεμα σε μεγάλα ύψη 
8 σκυροδετήσεις, σε θερμά κλίματα 

Για να πετύχουμε : 

8 σμίκρυνση των θερμικών διαφορών 

8 διατήρηση της ρευστότητας του σκυροδέματος 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα 

• εύκολη άντληση 

8 επιβράδυνση του χρόνου πήξης και διατήρηση 
της εργασιμότητας 

8 σταθερή υψηλή ποιότητα 

8 μεγάλες μηχανικές αντοχές 
8 στεγανότητα 

8 μεγάλη διάρκεια ζωής του σκυροδέματος 

Mac Beton Hellas sa 
Αθή να: Πr;vf:.πιοτημιου 10 • 10 71 Αθη ,0 

+ΑΗΕΟΒυΙLΟ 

Ρεοπλaστικό 01<υρόδεμα 

Έχει χρησιμοποιηθεί σε: 
κών και 

8 γενικές κοιτοστρώσεις θεμελίωσης π~ρηνι UΤΠ1γι-
θερμοηλεκτρικών σταθμών, γεννητριων • να 
κών δεξαμενών, χαλυβουργείων την 

• εργοστάσια παραγωγής σκυροδέ~ατ~ς γιαε αυ
μεταφορά σκυροδέματος πάνω σπο 1 ωρο. μ 
τοκινητοαναμικτήρο πό-

8 οκυροδετήσεις σε αντλήσψο σκυρόδεμα σε a 
σταση πάνω από 200 m ή σε μεγάλα ύψη ριο-

8 κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ~ε uς 
. . . ξεnερνα το 

χες οπου συνήθως η θερμοκροσια . 
40°C και η σχετική υγρασία είναι μικρη . 

Θείτε στον 
Γιο περισσότερες πληροφορίες σπεuθυν 
τοπικό τεχνικό της MAC Beton Hellas sa 

Τηλ ω·ι~•,00740-3 0074? 3621.204 · Fax(OΙ) 3 44 BSG 

Θεσσσλσ ν ικ η : Φράγκων 1 και Μοσκώφ · 5t\G 26 Θεο 
Τηλ. (03 i ι 525 950 • F ίJΥ 1031) 5?9 379 οολονικη 

' 
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RHEOBUILD® 
100 · 

Υπερευστοποιητήc; για αντλήσιμο, με 
καλή συνοχή, ρεοπλαστικό σκυρόδεμα 
μεyόληc; δυνατότητας «φινιρfσματοc;». 
Δεν περιέχει χλώριο. 

(Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές 
UN/ 7101, UNI 7108 & UNI 8145, 

Περιγραφή 

Το Rheobuild 700 εfναι ένας υπερευστοποιη
Τής ειδικά σχεδιασμένος για την παρασκευή 
αντλήσιμων σκυροδεμάτων με πολύ υψηλή 
εργασιμότητα, ειδικότερα σε περιπτώσεις 
όπου η περιεκτικότητα του τσιμέντου στο 
0.κυρόδεμα είναι χαμηλή ή τα αδρανή δεν 
ε~ναι επαρκώς κατάλληλα λόγω κοκκομετρι
Κής διαβάθμισης και σχήματος. Το Rheobuild 
700 επιτρέπει να παραχθούν σκυροδέματα 
υψηλής δυνατότητας φινιρίσματος, χωρίς 
Τον κίνδυνο του διαχωρισμού και της εξί
δρωσης των μιγμάτων ακόμα και αν έχουν 
Πολύ υψηλή εργασιμότητα. 
Συσκευασία και αποθήκευση 
Τ 0 Rheobuild 700 διατίθεται σε βαρέλια των 
250 kg. Το προϊόν πρέπει να αποθηκευθεί σε 
Χώρο όπου η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω 
α~ό τους +5°C. Αν το προϊόν παγώσει, θερ
~aνετέ το στους 30°C και αναμίξτε το μέχρις 
οτου αποκατασταθεί πλήρως. 
Πλεονεκτήματα 
Τ? Rheobυifd 700, λόγω της σύνθεσής του , 
κανει ευκολότερες και γρηγορότερες όλες 
~ις εργασίες άντλησης και σε περιπτώσεις 
οπου η περιεκτικότητα των λεπτοκόκκων 
στο μίγμα του σκυροδέματος είναι χαμηλή . 

ASTM C494 Type 8, Ο & G) 

Δοσολογία 

Το Rheobuild 700 προστίθεται σε ποσότητα 
0,7-1 λίτρα/100 kg τσψέντου. 
Διαφορετική δοσολογία μπορεί να χρησψο
ποιηθεί για ειδικές συνθήκες εργασιών. 

Τρόπος χρήσης 

Το Rheobuild 700 είναι υγρό έτοιμο για 
χρήση το οποίο προστίθεται στο σκυρόδεμα 
μαζί με το νερό αναμίξεως. 

Το ρευστοποιητικό αποτέλεσμα ή η μείωση 

του νερού αυξάνεται αν η προσθήκη του 

προϊόντος γίνει στο σκυρόδε~α αφού έχει 
προστεθεί το 50-70% του νερού αναμίξεως. 

Δεν συνιστάται η προσθήκη του Aheobuild 
700 σε ξηρά αδρανή υλικά ή σε τσιμέντο . 

Συμ6ατότητα 

Το Rheobuild 700 συνεργάζεται με όλα τα 
τσιμέντα τύπου Portfand, υψικαμίνου και 

ποζουλάνης καθώς και με όλα τα πρόσμικτα 

της MAC. Παρ' όλα αυτά συμβουλει:rείτε 
έναν τεχνικό της MAC πριν χρησιμοποιησετε 
το Rheobuild 700 με κάποιο άλλο πρόσμικτο. 
Η χρήση του Rheobuild 700 συνιστάται 

πάντα σε συνδυασμό με τα ακόλουθα : 

• MVR αερακτικό πρόσμικτο που παράγει 
σκυρόδεμα ανθεκτικό σε κύκλους ψύξης 

και απόψυξης. 

• RICEM® ακρυλικές ίνες που μειώνουν τις 
ρωγμές από συρρίκνωση . . 

• lνες μεταλλικές για τη παραγωγη ινοπλι

σμένου σκυροδέματος. 

Τ 0 Rheobυifd 700 μπορεί επίσης να χρησιμο
nοιηθεί για οικοδομικές κατασκευές υψηλών 
0~αιΤήσεων σε · εμφανή σκυροδέματα και , 
λοyω Της ισχυρής μείωσης του νερού αναμί
ξε~ς: με υψηλότερες μηχανικές αντοχές 
aπο ενα σκυρόδεμα χωρίς πρόσμικτα και με 
Την ίδια εργασιμότητα και σύνθεση . 
Γι' αυτούς τους λόγους, το Rheobuild 700 
συνιστάται σε όλες τις εφαρμογές των σκυ
Ροδεμάτων με χαμηλή περιεκτικότητα των 
λεπτοκόκκων, όπου απαιτείται μεγάλη 
aντλησιμότητα και υψηλή μείωση του νερού 
ανaμίξευJς. 

• MACKURE c υλικό συντήρησης για να 
προστατεύει τις επιφάνειες σκυροδέματος 

που εκτίθενται στον αέρα. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε 

στον τοπικό τεχνικό της MAC Beton Hellas sa. 

'· 
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llas1er Builders 
Technologles 

Εργασίες έκχυσης και φινφίσματος του σκυροδέματος με RHEOBUILD 700. Δοσολογία τσιμέντου 250 kgtm' 

Mac Beton Hellas sa 
Αθηνο : • -:;ι(Πισιημιου 10 • 106 71 Αθηνο 

Τηλ.((' ;1)00740 -3 00742 3G21204 · Γaχ(ΟΙ)3 448), 

Θεσσολον ι η : Φρογκων 1 και Μοσκωφ • 54G 26 Θεσσαλονίκη 
Τηλ (Ο; Ί 525 950 • Fax (03 Ι) 5?9.379 
Πάτρα: Ι'r:JΓJΟλομrιη 31 • ?G? ?') Ποφο · Τηλ (Ο 1) '??? 878 
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RHEOBUILD 
716 

Περιγραφή 

Το RHEOBUILD 716 αποτελείται οπό συνθετικά πο
λύμερο ειδικά μελετημένα, για να προσδίδουν στο 
σκυρόδεμα ρεοπλαστικές ιδιότητες. 
Ρεοπλοστικό εννοείται ένα σκυρόδεμα ρευστό με 
κάθηοη (slυmρ) τουλάχιστον 20 εκ .• αλλά συγχρό
νως πλαστικό, χωρίς διαχωρισμό και που rφιν την 
τφοοθήκη του RHEOBUILD 716 είχε κάθηση 2 εκ. 
και αντίστοιχο λόγο νερό/τσιμέντο. 

Μεταφορά και αποθήκευση 

Το RHEOBUILD 716 διατίθεται σε βαρέλια των 210 
λίτρων και χύμα σε δεξαμενή . 
Το υλικό θα rφέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία 

όχι χαμηλώτερη από 0°C. 
Σε περίπτωση που παγώσει θα πρέπει να ζεσταθεί 
μέχρι τους 30°C και να αναταραχτεί. 

Πλεονεκτήματα 

Το RHEOBUILD 716 βελτιώνει κατά πολύ τις ιδιότη
τες του νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος. 

Δόση 

Το RHEOBUILD 716 χρησιμοποιείται γενικά με δόση 
από 0,5 έως 1,2 λίτρο ανά 100 χγρ. τσιμέντου . 
Διαφορετικές δόσεις είναι δυνατές σε σχέση με τις 
ειδικές συνθήκες του έργου. 

Τρόπος χρήσης 

Το RHEOBUILD 716 ειναι υγρό έτοιμο για χρήση . Η 
εισαγωγή του μέσα στο σκυρόδεμα μπορεί να γίνει 

είτε στο κέντρο παραγωγής σκυροδέματος μαζί με 

το νερό ανάμιξης , είτε απ' ευθείας στο έργο. Είναι 

διαθέσιμοι ειδικοί δοσομετρητές. 

Συνεργασία 

Το RHCOBUILD 716 συνεργάζεται με όλο io 10ιμt 
ν10 και 10 οcροκτι~a Π()όσμικτο που ικανοηοιουν τις 

προδιαγραφές AASHTO, ASTM και UNI. Η χρήση 
του RH 013UILD 71 G και του οερακτ ικου προομι 
κτσυ MVf1 συνιοωτσι σ· όλες τις rτεριιι1ωσεις όπου 
οnc~ιτω αι σκυροCιεμο ονθεκ1 ικό σε κυκλους ψύξης 
και οrιόφυξης 

Υπερευστοποιητής, μειωτής νερού, γιο 
την παρασκευή ρεοπλαστικών σκυροδε
μότων. Δεν περιέχει χλώριο 

(Σύμφωνα με τις προδιαγραφές ASTM C-494-79, 
Τύποι 8, Ο και G, Unί 7102-72 και 8145). 

Ερyασιμότητα 

Το RHEOBUILD 716 διατηρεί την εργαοιμότητά του 
ρεοπλαστικσύ σκυροδέματος περίπου 1 ώρα σε θερ
μοκρασία 20°C. Ο ακριβής χρόνος της διατήρησης 

Οσο για την αγωγη του σκυροδέματος, ιδίως στα 

της ερχασψό:τ~τας ~αρτάται -εκτός από την θερ
μοιφασια- απο τον τυπο του τσιμέντου, από την φύ- ι 
~η των αδρανών ~οι από τον τρόπο μεταφοράς. 

ξερά κλίματα, συνιστάται να γίνεται σύμφωνα με 
τους συνηθισμένους τρόπους που ακολουθούνται σ' 1 , 

αυτές τις περιπτώσεις. 

Πaρόδειγμο επίδρασης του RHEOBUILD 716 nόνω στις μηχσνι· 
κές αvτοχέςσε θλίψη μέχρι 2 χρόνια . 
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Σκυρόδεμα χωρiς κόθηοη 

+νερό 

Ρευστό ΟtαJρόδεμα με δtαχωρισμό 

Έχει χρησιμοποιηθεί σε: 

8 δοκάρια από οπλισμένο προεντεταμένο σκυρόδε-
μα 

8 πλάκες με μεγάλα φορτία 
8 γενική κοιτόστρωση 
8 πασσάλους θεμελίωσης 

8 δεξαμενές 

8 εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού 

8 σκυροδετήσεις μέσα στην θάλασσα 
8 διαφράγματα 

8 λιμενικές κατασκευές 

8 σκυροδετήσεις με παρουσία πυκνού οπλισμού 

8 σιλό 

8 πύργους ψύξης και καμινάδες 

8 επενδύσεις σε σήραγγες 
8 αρδευτικό κανάλια 

Mac Beton Hellas sa 
ΑΟηνu: Πονι11ιο1 ημωυ 10 • 10 > ί 1 Λ ·ψο 

+ΑΗΕΟβυΙLD 

ΡεσnλοσnΚό σιαιρόδεμα 

8 εκχειλιστές και σήραγγες σε υδροηλεκτρικό έργα 

8 τάπητες αεροδρομίων και δρόμων 

Συνιστάται: 

Όταν χρειάζεται σκυρόδεμα υψηλής ποότητας κάτω 
από συνηθισμένες συνθήκες σκυροδέτησης. 

Για να επιτύχουμε : 

8 σταθερή υψηλή ποιότητα 

8 μεγάλες μηχανικές αντοχές 
8 στεγανότητα 

8 μεγάλη διάρκεια ζωής του σκυροδέματος 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον 
τοπικό τεχνικό της MAC Beton Hellas S<Ι 

l ηι ιr;i ι 3GOO 740 - 3F100.74? - 3>21 ;-οι: • Fax (01) 3ι>-14 8!1ιί 

Οcοοο λον1κη : Φράγκων 1 κα1 Μοο..:ωφ · <,4 > ?G Οι·οοnλονί ι 1 
Τη) fί/31) 5?5 950 • F ax (031) 5?9 37':! 
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1 Ι Ιι:1r J • !ι 1 !ίΗ>1) ;>7: ~ ΊΗ 



RHEOBUILD 
716 

Περιγραφή 

Το RHEOBU1Lό 716 αποτελείται από συνθετικά πο
λύμερα ειδικά μελετημένα, για να προσδίδουν στο 
σκυρόδεμα ρεοπλαστικές ιδιότητες. 

Ρεοπλαστικό εννοείται ένα σκυρόδεμα ρευστό με 

κόθηση (slυmρ) τουλάχιστον 20 εκ., αλλά συγχρό

νως πλαστικό , χωρίς διαχωρισμό και που πριν την 
προσθήκη του RHEOBUILD 716 είχε κάθηση 2 εκ . 

και αντίστοιχο λόγο νερό/τσψέντο. 

Μεταφορά και αποθήκευση 

Το RHEOBUILD 716 διατίθεται σε βαρέλια των 210 
λίτρων και χύμα σε δεξαμενή . 

Το υλικό θα πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία 

όχι χαμηλώτερη από 0°C. 
Σε περίrπωση που παγώσει θα πρέπει να ζεσταθεί 

μέχρι τους 30°C και να αναταραχτεί. 

Πλεονεκτήματα 

Το RHEOBUILD 716 βελτιώνει κατά πολύ τις ιδιότη 
τες του νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος . 

Δόση 

Το RHEOBUILO 716 χρησιμοποιείται γενικά με δόση 
από 0,5 έως 1,2 λίτρα ανά 100 χγρ . τσιμέντου . 
Διαφορετικές δόσεις είναι δυνατές σε σχέση με τις 
ειδικές συνθήκες του έργου. 

Τρόπος χρήσης 

Το RHEOBUILO 716 ειναι υγρο έτοιμο για χρήση. Η 
εισαγωγή του μέσο στο σκυρόδεμα μπορεί να γίνει 
είτε cπ:ο κέντρο παραγωγής σκυροδέματος μαζί με 
το νερο ανάμιξης, είτε απ ' ευθείας στο έργο Ε ιναι 
διοθεσιμοι ειδικοί δοσομετρητές 

Συνεργασία 

Το RHEOBUILD 716 συνεργαζεται μι. όλο το τσψt
vτα vοι τα αεροvτικό προσμικτο που ικανοποιουν τις 

nροόιογραφές AASHTO ΑSΤΙ.1 και UΝΙ. Η χρrιοη 
του RHEOBUll Ο 71Γ; 1-:0 του οει>οκιικου rφοομι 
κτου MVR συνισωτοι ο· ολc:ς τις ιιι;ριrιτώσιις οπου 
anοιτε11οι ακυρσόεμο ον6; r.τιrο οι; κυκλους ~ιυί,ης 
κσι οηόφυξης 

Υπερευστοποιητής, μειωτής νερού, για 
την παρασκευή ρεοπλαστικών σκυροδε
μότων. Δεν περιέχει Χλώρια 

(Σύμφωνα με τις προδιαγραφές ASTM C-494-79, 
Τύποι 8, Ο και G, Uni 7102-72 και 8145). 

Ερyασιμότητα 

Το RHEOBUILD 716 διατηρεί την εργασιμότητο του 
ρεοπλαστικού σκυροδέματος περίπου 1 ώρα σε θερ 
μοκρασία 20°C. Ο ακριβής χρόνος της διατήρησης 
της εργασιμότητας εξαρτάται -εκτός από την θερ
μοκρασία- από τον τύπο του τσιμέντου, από την φύ
ση των αδρανών και από τον τρόπο μεταφορός. 
Όσο για την αγωγή του σκυροδέματος, ιδίως στα 
ξερά κλίματα, συνιστάται να γίνεται σύμφωνο με 
τους συνηθισμένους τρόπους που ακολουθούνται σ' 
αυτές τις περιrπώσεις. 

Παράδειγμα επίδρασης του RHEOBUΙLO 716 πάνω στις μηχονι
κες οντοχέςοε θλίψη μέχρι 2 χρόνιο . 
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Σκυρόδεμα χωρίς κόθηση 

+νερό 

Ρευστό σκυρόδεμα με διαχωρισμό 

Έχει χρησιμοποιηθεί σε: 

• δοκάρια από οπλισμένο προεντεταμένο σκυρόδε-

μα 

• πλάκες με μεγάλα φορτία 

• γενu<ή κοιτόστρωση 

• πασσάλους θεμελίωσης 

• δεξαμενές 

• εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού 

• σκυροδετήσεις μέσα στην θάλασσα 

• διαφράγματα 

• λψενικές κατασκευές 

• σκυροδετήσεις μf παρουσία πυκνού οπλισμού 

• σιλό 

8 πύργους ψύξης και καμινάδες 

• επενδύσεις σε σήραγγες 

8 αρδευτικά κανάλια 

Mac Beton Hellas sa 

+RΗΕΟβυΙLΟ 

ΡεσπλΟΟΤU<ό σκuρόδεμσ. 

• εκχειλιστές και σήραγγες σε υδροηλεκτρικά έργα 

• τάπητες αεροδρομίων και δρόμων 

Συνιστάται: 

Όταν χρειάζεται σκυρόδεμα υψηλής ποότητας κάτω 
από συνηθισμένες συνθήκες σκυροδέτησης. 

Για να επιτύχουμε : 

• σταθερή υψηλή ποιότητα 

• μεγάλες μηχανικές αντοχές 

• στεγανότητα 

• μεγάλη διάρκεια ζωής του σκυροδέματος 

Για περισσότερες πληροφορiες απευθυνθείπ: στον 
τοπικό τεχνικό της MAC Beton Hellas sa 8 1 

Αθήνα: Ποvεnιο rημιοu 1 Ο · 10li 11 ΑΟηνu 
Τηλ (01) 3600 740 - 3600742 · 3621 204 • Γaχ (01) 3G..:: 85 

Θcσσολον ίκη : Φράγκων 1 και Μοοκωψ • 5'1!J? > Οcοοaλοv 1 κη 
τηλ. (031) 525 950 · F ax (031) 5?9 .379 f',.~ ;::: / \ rι-ι 

~Α!Ξ - ... :.__J J 
~· 
-ε Ν t -

Πότρο: Χupολο111τη 31 · ?iJ? ?1 Πα φu • 111} (()Ι! 1) ?7: i 7h C ι r ~ ( 11 ::-9' r t.. ι. '· 7J 
' ., ; ,,,, , ')"Ί'' 1 11 



RHEOBUILD 
1000 
Περιγραφή 

Το RHEOBUILD 1000 είναι ένο πρόσθετο. δια
λυτό στο νερό. βασισμένο σε σουλφονισμένο πο
λυμερές το οποίο επιτρέπει σημαντική μείωση 
του νερού ανάμιξης και σημαντική επιτάχυνση 

της αύξησης της αντοχής του σκυροδέματος 
ιδίως κατά την ορχική ωρίμανση . 

Συσκευασία και Αποθήκευση 

Το RHEOBUILO 1000 παρέχεται είτε σε βαρέλια 
των 21 Ο λίτρων είτε χύμα. 
Το RHEOBUILO 1000 πρέπει να αποθηκευθεί σε 
χώρο όπου η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω οπό 
τους +5 °C. Αν τ'ο προϊόν παγώσει, θερμόνετέ το 
και αναμίξτε το μέχρις ότου αποκατασταθεί 
πλήρως . 

Πλεονεκτήματα 

Το RHEOBUILD 1000 παρέχει την δυνατότητα 
παρασκευής ρεοπλαστικού (ρευστό χωρίς δια
χωρισμό) σκυροδέματος υψηλής ποιότητος . Αυ 
τό δεν συμβαίνει μόνο λόγω των μεγάλων μηχα
νικών αντοχών αλλά και λόγω της υψηλής του 
στεγανότητας, ανθεκτικότητας στις χημικές 
προσβολές και σταθερότητος διαστάσεων (υψη
λό μέτρο ελαστικότητας, μικρή συρρίκνωση και 
ερπυσμός). 

Τύποc; 1 

Πρόσθετο υγρό σκυροδέματος, 
υnερρευστοnοιητής, ισχυρός μειωτής 
του νερού αναμlξεως για 
ρεοπλαστικό σκυροδέμοτο, αυξόνει 
τις μηχανικές αντοχές. 
Δεν περιέχει Χλώριο. 

Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ASTM C-494 
(τύπος Α και F), UNI 8145. NF Ρ18-333: ΡΑ Vll 
- 8/170. 

Δοσολογiα 

Το RHEOBUILO 1000 γενικά προστίθεται σε πο
σότητα 1 λίτρου ανά 100 Kg τσιμέντου . Μπορεί 
να χpησιμοποιηθεί και άλλη δόση, ανάλογα με 
τις συνθήκες για τις οποίες προορίζεται . 

Τρόπος χρήσης 

Το RHEOBUILO 1000 προστίθεται στον αναμι
κτήρο μαζί με το νερό ανάμιξης . Το ρευστοποιη 
τικό αποτέλεσμα ή η μείωση του απαιτούμενοι; 
γιο την ανάμιξη νερού αυξάνεται. αν η π_ροσθήκη 
γίνει στο υγρό σκυρόδεμα αφού έχει πρ.901εθεί 
το 50-70% του νερού ανάμιξης . Η προσθήκη του 
RHEOBUILD 1000 σε ξηρό αδρανή υλικό ή τσι
μέντο δεν συνιστάται . 

Συμβατότητα 

Το RHEOBUILO 1000 είναι συμβατό με όλα τα 
τσιμέντο και τα πρόσθετα που πληρούν τις προ · 
διαγραφές ASTM και UNI . 
Συνιστάται η χρήση του RHEOBUILO 1000 και 
του αερακτικού MVR. όταν απαιτείται το οκυρό· • 
δεμα να αντέχει σε κύκλους ψύξης και από
ψυξης. 

Εnιδροση 1ou RHEOβUΙLD 1000 01ην αντοχή σε θλίψη (ΜΡο) (nεριει<ηκότητο τοψέντοu = 350 Kglm". μεγίστη διόμετρος αδρανών = 2ό nm) 

Τύπος ~y;o Λόγος ΚόθΙJΟη Ορiμονοη Ωρίμι:.νοηοε Ωρiμονοηοc ΩΡΙΜΑΝΙΗ 
Toψtvt"ou RHEOβUΙLO WfC στοuς20"C οιμό γιο 6 ώρcς• στμόγιο 16ώρες ' • στοuς5"C' • · 

1<ΧΧ! 
%~οt666ρος Χρόνος (μέρες) Χρόνος (μερcςΙ Χρονος (μtρες) Χρόνος (μφες) 
Τοιμtvτοu cm 3 7 28 6 hιs 3 7 28 16 hιs 3 7 28 1 3 7 2β 

ΤύποςΙ 
ο 0.61 22 9,0 20.2 26.7 37,5 9 .7 20.Ο 23.5 34.7 17,0 21 ,0 25,7 33,7 0 ,9 7.2 11,1 28,5 

0.43 22 20.1 <W.7 <48,5 61,7 20 .Ο 35.7 38.5 53.2 32,5 38,Ο <!0.2 52,0 1.7 17,0 34.2 47 .2 

Τύπος 11 
ο 0.53 10 14,7 30,5 39.2 49,4 13.2 24.2 30.5 39,5 23,0 27,5 29,0 42,2 2 .0 12.2 23.Ο 36.7 

0.37 11 25,Ο 47 ,7 56,0 69.Ο 29.5 35,5 39.5 <48,0 37.2 42.Ο «.2 57.7 3.6 22,0 41 ,7 63.2 

Tunoς 111 
ο 0,61 22 20.5 32,5 42.7 <48,9 16.7 28,7 33.2 38.6 Ί:Τ,5 32,0 34.5 « .2 2.7 16 .Ο 29.2 42.5 

Ο."6 22 31 .2 45.5 53.5 62,0 26,0 39 ,Ο 42.5 45.5 37.Ο 43.2 46.5 56,0 4,1 27 ,0 42.7 52.Ο 

Τuποςν 
ο 0.62 22 6,0 18,7 24 ,6 35.6 8 .3 17.9 20,4 31 .9 14.1 16.9 21.7 26.9 0.3 3 ,0 8.3 16.9 

0 ,45 23 16.6 35,2 42,6 54 .9 15. 1 29,8 34.9 46.1 25,Ο 29.9 31 ,3 42.7 0 .9 6.0 20.• 35.1 

ΠΟΖΟΛΛΝΙΚΟ 
ο 0.61 22 5,5 17,0 23.7 32.2 6 .2 18.7 21,7 30,5 12.7 15,7 25.2 26.2 0.2 3.7 11.2 15.2 

0.43 22 15.Ο 34.7 43.2 54 ,Ο 16,2 30.Ο 35 ,Ο 45.5 25.7 30.7 37.7 43 ,2 0 ,9 10.7 21.7 37.2 

TunoςΙS 
ο 0.58 22 3.5 10,5 17 .Ο 23.2 6 ,0 20.0 22,5 26.5 15.7 21.7 25.Ο 33.5 . Ο. 4 2.5 67 16.5 

0 ,43 23 6.5 22 ,7 32.5 40.7 8 ,5 27,5 35.2 39.2 30.7 37 ,5 41 ,5 46,0 · Ο . 7 6.0 16.5 31.7 

θr-()μικη ιcοrtιιγοοιο 1 ωρο nρο•ο1οp•rιr<ής ωpψονοης σι ους 20 "C. θcρμοvοη anό rouς 20 "C 01ους 60 "C ο Ι ωρο Ωριμονοη με 0 1110 0'"'"" 60 
"C γ10 3 ώρcς Μιιωοη θφμοφοοιος σιοvς 20 •c OC 1 ωf'(Ι 

· ~ Οr()μ\~η "-Οιεργr1ηιο 3 •ιοες ηρο•οrοp•Ηκης ωpψοvοης στους 20 "C Θcpμovo11 οrιο ιι:>υς 20 "C στους 70 "C οε 3 ωnες Ωρψονοη 11[ aψ<> "''-"ς 70 
"C γω G ωιιες Μι1ωοη ΟL1>11ο<ροο1οςmους ;>Ο• οε Ι ωnn 

· • • Ωι,ψuvnη σrr-.ιιι< '"J ·'(.. Ί--.. υ61 t1 Q /.)ηκ ι ιj10f10 cm) ό101η()η0ηκονο'1οιJς S "C JιιUΙ γ10 ).,Γ'C'ΙνΟ μf. n1 20 ημ; ('11 ς } 1 η rφό(η ΤΟ Oγ1111nbr 110 f:ΠΙΗΙ'γχnvt 1 l') .. .-J\J{] 

IJrγιJλtιtr.nr.r:_ ιψι.ς Οντnχης (1ι<()ΙΙ0 " ΩΙ Ον η flrrμo,.,rnαιo 101,.1 ηttηt1ολλf"ν1(~ f1:10V !1 ''(" ΟλΟ 1Ω Xf}CΙV(). λΟγω 1ψ, (} CΨtΗφtγ 
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ιHEOBUILD® 
2000 

Περιyρο6e~ΙLD 2000 είναι ένα πρόσθετο 
Το ΑΗ~ 0 σε uδατοδιαλυτά σουλφονισμένα βaσισμ ". τα οποία έχουν διαφορετικά 
πολuμεΡ~ρη . Κάθε κλάσμα του πολυμερούς 
μοριακά . 

0 
έχει ένα δεδομένο μοριακό 

-ΤΟ οrτ~ι ει μία ειδική και βέλτιστη δράση 
βάρος- Χ ορυκτολογικά συστατικά του τσι
πάνω στaίιftοu Portland (C2S, C:JS, C3A και 
μέντΟU Τ σθέτοντας RHEOBUILD 2000 στο 
~Af}· ~~σ μόρια του πολυμερούς με αρνη
τσι~εντ 'τίο επικάθονται πάνω στην επιφά
τικο φοΡ κόκκων του τσιμέντου προκαλώ
νεια των πώθηση στα σωματίδια του τσιμέ
ντας μισ 0 . η απώθηση διευκολύνει τη δια
ντ~υ. Αυ~ω" σωματιδίων μέσα στο νερό και 
σκορ~ι01l το μίγμα είναι πολύ πιο εργάσιμο 
επομενως 

(ρευστό). φσνές ότι το RHEOBUILD 2000 
εινaι .rτ~ τη δράση του ακόμα και όταν χρη
συνεχιζε. σι τσιμέντο τύπου Portland αναμε
σιμοπ?ι~ι:aι με άλλα υλικά, όπως με θηραϊ-
μειγμε~ ιrττάμενη τέφρα. 
κή γη η με 

Σ κεuσσίa 
uσ oBUILD 2000 διατίθεται σε βαρέλια 

Το RHE . · 
λ'Τρων, ειτε χuμα. 

των 2Οθ o~UΙLD 2000 πρέπει να αποθηκεύε
Το RHE ώρους που η θερμοκρασία δεν 
ται σε Χ. τω από τους 5°C. Αν το υλικό 
πέφ:ει καξεπαγώστε το και αναδεύατε μέχρι 
παγωσει, · · . λθει στην υγρη μορφη μου. 
να επανε 

Πλεονεκτήματα . . 
QBUILD 2000 παρεχει τη δυνατοτητα 

Το RHE . ς ρεοπλσστικού σκυροδέματος 
παρσσ~ευηρίς διαχωρισμό) με λόγο νερό/τσι
(~εuστο Χ~ 

0 
χαμηλότερο από αυτόν που 

μεvι:ο σκο~τοv χρησιμοποιούνται συνήθεις 
παρεχετοι οιητές. Μπορεί να παραχθεί σκυ
υ~ερευστοn όθηΟΤ1 οπό 200 mm μέχρι 260 mm 
ροδεμα μ~ κvερό / τσιμέντο από 0,3 μέχρι 0,4. 
και λ~γο ς 

0 
RHEOBUILD 2000 προορίζεται 

πομενως, τ η· πολύ υψηλής ποιότητας 
πορaσκευ 

για την ύ σκυροδέματος με πολύ υψηλές 
ρεοπλaστικοτrλικές 0ντοχές. [πιπλέον, η μεί-

κtς κοι v . . 
αρχι λογο vερο Ι τσιμεντο, εγγυαται τη 
ωση στο / )ν των άλλων ιδιοτητων του 
β λ οη (J 1) · · 
ε τιω . σvυρσοεμ τος (αδιaπεροτότη 
λ nυ1 J Γ,VIJIJ 0 η,· λr r.;1ορκειο ζωι)ς, συvόφειο με τον 

10. μι γα 1 Γ-jrροτ ητο οιοστασεων. κ .ό ). 
οιιλισμο . οιr; ,, 

Ισχυρό υπερρευστοποιητικό πρόσμι
κτο για, εξαιρετικό υψηλής αντοχής, 
ρεοπλαστικό σκυρόδεμα με χαμηλό 
. λόγο νερό/τσιμέντο. Δέν περιέχει 
χλώριο. 

Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές 
ASTM C-494 (A&F) και UNI 8145. 

Δοσολογία 

Η ιδανική δοσολογία του RHEOBUILD 2000 
είναι γενικά 2 λ[τρα / 100 Kg τσιμέντου (2%). 
Άλλες δοσολογίες μπορεί να προταθούν για ι 
ειδικές περιπτώσεις, ανάλογα με τις συγκε
κριμένες συνθήκες εργασίας. 

Τρόπος χρήσης ι 
Ο καλύτερος τρόπος για τη χρησιμοποίηση , 
του RH 2000 είναι ο ακόλουθος: 

1. Αναμίξτε με το συνήθη τρόπο. Το τσιμέ- ~ 
ντο, την άμμο, το χοντρό αδρcινές και το 
νερό (περίπου 25-30% κατά βάρος του Ι 
τσιμέντου) μέχρι να εξασφαλιστεί ένα i 
σφιχτό (στεγνό), αλλά ομοιογενές μίγμα . ' 

2. Προσθέστε το RHEOBUILD 2000 (2% κατά 
βάρος του τσιμέντου) και αναμίξτε το ί 
μίγμα για 3? μέχρι 60 δευτερόλεπτα έτσι \ 
ώστετο προσθετο να διανεμηθεί ομοιό
μορφα στο μίγμα. 

3. Συνεχίστε την ανάμιξη και προσθέστε το 
υπολειπόμενο νερό μέχρι να αποκτηθεί η 
καθορισμένη εργασιμότητα. 

Η καλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται όταν 
απαιτείται πολύ ρεοπλαστικό σκυρόδεμα 
(κάθιση = 200 με 260 mm). 
Λίγο παραπάνω χρόνος αναμίξεως , σε 
σχέση με τα συνηθισμένα μίγματα σκυροδέ- , 
ματος, εξασφαλίζει την πιο αποτελεσματική 
δράση του προομίκτου και αποκλείει την 

πιθανότητα εξίδρωσης μετά την προσθήκη 
της τελευταίας ποσότητας του νερού. 

Άμα παρουσιάζεται εξίδρωση λόγω της χρή 

σεως άμμους χωρίς ψιλόκκοκα κλάσματα ή 

λόγω του παρατεταμένου χρόνου αποθήκευ
σης του τσιμέντου, συνιστάται μία από τις 
παρακάτω τροποποιήσεις : 

1. Παρατείνετε το χρονο αναμιξεως (1 με 2 
λεπτά) μετα την προοθήκή της τελευταίας 
ποσοτητας του νερου μtχρι η εξιδρωση 
του νερού να εξαλειφτεί τελείως . 

2. Μcιωστε την ποσότφα της τελευτοιας 
προσθηκης του νερου, έτσι ωσ1ε να επι· 
τευχθει λιγο μικρότερη οθιση (150 με 
220 mιη) 

3. Μr:ιωσ1 ι η όοοολογιο του RH -OBUILD 
2000 μέχρι 1,5%. 

•, 
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Επειδή το RHEOBUILD 2000 είναι σχεδια
σμένο για την παρασκευή πολύ υψηλής ποι
ότητας σκυροδέματος, η δοσολογία του 
τσιμέντου πρέπει να είναι αναλογικά υψηλή 
(όχι χαμηλότερη από 400 Kg/m3

). 

Η χρήση της ιπτάμενης τέφρας ή πυριτικής 

τέφρας (silica fume) είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 
στην παρασκευή αυτοεπιπεδούμενου σκυ

ροδέματος με μεγάλη πλαστικότητα που 

είναι κατ' εξοχήν κατάλληλο για σκυροδε

τήσεις κάτω από το νερό. 

Συμβατότητα 

Το RHEOBUILD 2000 είναι συμβατό με όλα 
τα τσιμέντα Portland, ποζολάνης και με τσι
μέντα που περιέχουν σκουριά. Στην περί

πτωση που απαιτείται πολύ υψηλή αρχική 

αντοχή συνιστάται η χρήση τσιμέντου 

Portland υψηλής αντοχής (1/55). 
Σαν γενικός κανόνας, το RHEOBUILD 2000 
είναι συμβατό με όλα τα πρόσμικτα που 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές 

MSHTO, ASTM και UNI. 
Παρ' .όλα αυτά απευθυνθείτε στον τεχνικό 

της MAC Beton Hellas SA πριν συνδυάσετε 
το RHEOBUILD 2000 με κάποιο άλλο πρό

σμικτο. 

Η χρήση του RHEOBUILD 2000 συνιστάται 
πάντα με τα ακόλουθα: 

• MVR αερακτικό πρόσμικτο για την παρα
γωγή σκυροδέματος ανθεκτικού σε 

κύκλους ψύξης και απόψυξης . 

• STABILMAC διογκωτικό πρόσμικτο για 
την παρασκευή σκυροδέματος χωρίς 

συρρίκνωση . 

81νες μεταλλικές για την παραγωγή ινοπλι

σμένου σκυροδέματος. 

• Ιπτάμενη τέφρα ή πυριτική τέφρα (silica 
fυme) για την παρασκευιi ειδικών σκυρο

δεμάτων κατάλληλα για σκυροδετήσεις 

κάτω από το νερό και/ή για, εξαιρετικά 
υψηλής στεγανότητας, σκυροδέματα. 

• MACKURE C υλικό συντήρησης για να 
προστατεύει από την εξάτpιση του νερού 

τις επιφάνειες σκυροδέμα~τος που εκτίθε

νται στον αέρα. 

Επίδραση του RHEOBUILD 2000 (2 λίτρα/100kg τσψέvrου) στην aντοχf\ σε θλ!ψη κυβικών δοκιμίων aιψ.ής 100mm (nφεκnι<ότητα σε τσι

μέντο 400kgtm', μεγίστη διάμετρος οδρανών ,. 20mm) 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ MPa (psi) 

Τύπος Πρόσμικτο Λόγος Μεiωση Κόθηση Qρψονση στους 20"C Ωρlμανση στοος 5-C Ωρψσνση στοος ~ Ωρψσνση με ατμό 

τοιμtντοu WIC νερού cm 
QΙΙQΙJΙξι:ως 

Χοόνος (μέρες) Χρόνος (μέρες) Χρόνος (μtρι;ς) Χρονος (μέρες) 

(%) 1 3 7 28 1 3 7 28 1 3 7 28 18hrs 3 7 28 

0,59 - 22 13,7 21,7 32,3 39,7 1,0 6,2 22,5 32,5 15,2 22,4 31,6 36,2 18,0 22.0 20,Ο 32,0 

ΙΡ RH 2000 0,38 36 22 31,9 45,5 51,5 62,2 3.5 20.2 46,7 56,5 35,6 47,3 51 ,1 61,3 40,7 46.0 47,8 57,5 

0,56 - 22 14,7 29,Ο 40,2 50,5 2,1 12,9 26,2 38,0 17,3 30,1 39,7 48.7 25.7 29,9 34,0 40,7 

1 RH 2000 0,32 43 24 40,7 59,0 73.5 80.0 7,7 32,0 57,5 68,0 48,2 60,3 71,6 78,2 57,0 59,9 65,5 69,0 

0,52 - 22 23,Ο 42,2 49,7 59.5 5.2 28,2 42,2 49,5 24.2 43,2 47,9 57,1 28,5 39.3 44,1 52,6 

111 RH 2000 0,3.2 38 23 54,2 66,5 76,2 82,5 14,5 56,7 73,2 80,0 56,1 67,6 75,2 80.7 59,1 64,0 70,2 75,6 

* Ωρίμανση στους 5°C: Τα δοκίμια σκυροδέματος (κύβοι 1 OOmm) υπέστησαν όγωγη για 28 μέρες στους S' C. 
Σ:ην περίπτωση πραγματικών κατασκευών σκυροδέματος οι αντοχές είναι πολύ υψηλότερες 
λογω της θ_ερμ?τητας της ενυδάτωσης του τσιμέντου , σκόμο και όν η περιβάλλουσα 
θερμοκρασια εινοι συνέχεια 5°C . 

* • Ωρίμανση με ατμό : 3 <!>ρες προκατορτικής ωρ_ιμανοης στους 20°c . Θέρμανση από τους 20°C . οτους 70' C σε 
3 ωρε_ς . Ωρ ίμανση με ατμο στους 70°C για 6 ώρες . Μείωση της θερμοκρασιος στους 20°C 
οε 6 ωρες. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον τοπικό τεχνικό της Mac Beton Hellas sa 

Mac Beton Hellas sa 
Αθηνο : Πο 1ε,π1ιπ ημιου 10 • 106 71 Αθη 'C 

Ίηλ (01) 3 ου.740 3500 742 - 3G21.20t: · Fax (0 1) 3644 85 
Οεοοαλονίκη : Φpογ"ων 1 και Μοσκώφ · ~6 26 Θεοοολονικη 

Τηλ (031) 5259SO · Faι (031) 5?9.379 

Πότρο : Χο()Ολι'η;nη 31 • ?62 25 Πu1ρα · Τηλ (0 1) 272 87Β 
Γ <1>< (Or 1 J ?7'1 1171~ θ 
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MICRO-AIR®200 
(MVR) 

Αερακτικό πρόσμικτο για σκυρόδεμα (ASTM 
C-260, CDR C-13, Uni Νο. 7103). 

Πq]ιγραφή 

Το MVR είναι αλκαλικό διάλυμα που χρησιμο
ποιείται για την εισαγωγή μικροφuσαλίδων αέρα 
μέσα στη μάζα του σκυροδέματος. 
Η συνδυασμένη χρήση MVR με τους διάφορους 
τύπους προσμίκτων της MAC ΜΠΕΤΟΝ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕ. είναι απαραίτητη για να πετύχουμε 
ένα σκυρόδεμα με εξαιρετικ1i ανθεκτικότητα. 

Πλεονεκτήματα 

Με την εισαγωγή της βέλτι.στι1ς ποσότητας μικρο
φuσαλίδων αέρα σrο ακυρ6δεμα (διαστάσεων 50-
400 μικρά) έχουμε τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 
• Βελτιωμένη εμφάνιση και εργασιμ6τητα 
• Μειωμένο διαχωρισμό και εξίδρωση (bleedίng) 
• Μειωμένη διαπερατότητα 
• Αυξημένη αντοχή σε κύκλους ψύξης - απόψυξης 
• Αυξημένη αντοχή στην προσβολή αντιψυκτικών 
αλάτων 

Το MVR αντικαθιστά, μέσα σε καθορισμένα 
όρια, την έλλειψη του ψιλού μέρους της άμμου. 
Το MVR βελτιώνει τις ιδιότητες του σκυροδέμα
τος για την κατασκευή κυβόλιθων, σωλήνων και 

άλλων προκατασκευασμένων στοιχείων. 

Δοσολογία 

Για τη σωστή δοσολογία θα πρέπει να γίνονται 
δοκιμαστικά δείγματα χρησιμοποιώντας από 30-
200 cnι; ανά 100 kg τσιμέντου, ανάλογα με την 
επιΟυμητ1Ί ποσόnμα που Οέ/ ουμε να περιέχει το 
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σκυρόδε~. Όταν χρησιμοποιείται με υπερευ
?"t0π?ιητη, για να έχουμε την ίδια περιεκτικότη
τα αερα, η ποσότητα MVR μειώνεται αισθητά. Η 

πυκν~α. του MVR μεταβάλλεται με τη θερμο
κρασια, γι αυτό είναι προτιμότερο -αν είναι 

δυνατόν- να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία 
άνω των+ 15°C. 

Τρόπος χρήσης 

Το MVR είναι υγρό έτοιμο για χρη'ση 0 , , , τ οποιο 

μπαινει στον αναμικτήρα μαζί με το νερό ανά
μιξης. 

Συνεργασιμότητα 

Το _MVR όταν χρησιμοποιείται μαζί με άλλο 
προσμικτο πρέπει το καθένα να μπαίνει στον 
αναμικτήρα και να ανακατεύεται χωριστά. 

Συσκευασία - Αποθήκευση 

Το MVR διατίθεται σε βαρέλια των 208 λ' , 
Τ .. , , ιτ ω\ . 
ο ~ροιον πρεπει να αποθηκεύεται σε μέρος στο 

οπ~ιο η θερμοοκρασία δεν πρέπει να πέφτει κάτω 
απο του~ +_5 C. Εάν παγώσει θα πρέπει να 
ζεσταθει μεχρι τους + 30 ο C και να αναδευθεί 
μέχρι την επανασύσταση του. 

Προφυλάξεις 

~ο MVR ι:ίναι αλκαλικό διάλυμα, γι' αυτόν άν 
ε ~ει σε επαφ11 με το δέρμα 'l τα μάτια π 'π ι 
αμεσως να ξεπλυθ ί με άψΟονο νεο , 

'- . 



DELVO 
ACTIVATOR 571 

Φύση του προϊόντος 

Το DELVO ACTIVATOR 571 είναι ένα υγρό πρόσθε
το που επιταχύνει την ενυδάτωση του τσψέντου με 
αποτέλεσμα την ταχύτερη πήξη και σκλήρυνσή του. 
Το DELVO ACTIVATOR 571 επιτuγχάνει υψηλές α
ντοχές σε μυφό χρονικό διάστημα σε συνάρτηση με 
τη δοσολογία του, την σύνθεση του σκυροδέματος, 
την κατάσταση του υποστρώματος καθώς και με άλ
λους παράγοντες που επηρεάζουν και προοδιορ{ζο
vται στις προκαταρκτικές δοκιμές. Το DELVO 
ACTIVATOR 571 μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο 
στην •ξηρή" όσο και στην •υγρή" μέθοδο. Σε σύγκρι

ση με τους επιταχυντές πήξης του εκτοξευμένου 
σκυροδέματος οι οποίοι βρίσκονται σε μορφή σκό
νης, το DELVO ACTIVATOA 571 μειώνει τόσο την 
αναπήδηση του εκτοξευμένου σκυροδέματος όσο 
και την σκόνη που δημιουργείται στο ακροφίισιο. 

Πεδiο εφαρμογών 

Το DELVO ACTIVATOR 571 είναι κατάλληλο για ό
λες τις εφαρμογές όπου είναι αποφασιστικής σημα

σίας τα μεγάλου πάχους επιστρώματα και η απόκτη
ση σε σύντομο χρόνο υψηλής θλιπτικής αντοχής. Οι 
σημαντικότερες εφαρμογές του είναι στην κατα
σκευή σηράγγων, στοών καθώς επίσης και η υπο

στήριξη πρανών σε ανοιχτές εκσκαφές . 

Μέθοδος Χρήσης 

Τσιμέντο: Πρέπει να χρησψοποιείται φρέσκο τσιμέ
ντο τύπου Portland καθώς η δραστικότητά του μειώ-

Υγρός επιταχυντής υψηλών επιδόσεων 
για το εκτοξευμένο σκυρόδεμα 

νεται με το χρόνο αποθήκευσης. Προκαταρι<τικές 

δοκιμές συνιστώνται τόσο για τσψtντα με υψηλή α
ντοχή σε θειϊκό άλατα όσο και σε άλλα τσψέντα. 

Αδρανή: Η επιθυμητή κοκκομετρική σύνθεση και η 
ποιότητα της άμμου εiναι σημαντικοι παρόγοντες 
που επηρεάζουν την συνοχή και αντοχή του εκτο
ξευμένου σκυροδέματος. Άμμος με υγρασiα 6% 
μπορε( να χρησψοποιηθεί στην "ξηρή" μέθοδο. 

Διαδικασiα 

.Στην ξηρή μέθοδο τα αδρανή και το τσψέντο με πε
ριεκτικότητα 340-420 kg/m3 αναμιγνύονται στον α-
ναμικτήρα χωρίς προσθήκη νερού. • 
Το DELVO ACTIVATOR 571 εισόγεταuίτε με χρή
ση δοσομετρικής αντλίας στο rφος ανάμειξη νερό 
που προστίθεται στο ακροφύσιο του εκτοξευτήρα 
σκυροδέματος, είτε διαλύεται απευθείας στο νερό 
ανάμειξης . 
.Στην υγρή μέθοδο τα αδρανή και το τσψέντο με πε
ριεκτικότητα 400-460 kg/m3 αναμιγνύονται με νερό. 
Το DELVO ACTIVATOR 571 εισάγεται με την βοή
θεια δοσομετρικής αντλίας στο ακροφύσιο όπου γί
νεται και η εκτόξευση . 

Κατανάλωση 

Ο τύπος του υποστρώματος και η ροή του νερού 
προδιορίζουν το χρόνο πήξης και επομένως την α
ναγκαία δοσολογία . 

Η δοσολογία επηρεάζεται επίσης από την θερμο 
κρασία του υποστρώματος αλλά και τον τύπο του 
τσιμέντου. Ανάλογα με το χρόνο πήξης η δοσολο
γία του DELVO ACTIVATOR 571 κυμαίνεται από 3-
8% του βάρους του τσιμέντου . 



Συσκευασ(α και Αποθήκευση 

Το DELVO ACnVATOR S71 διατίθεται σε βαρέλια 
των 280 kg και σε δεξαμενές των 1000 Ιt. Αποθη
κεύστε το υλικό σε θερμοκρασία όχι μικρότερη των 
-10°C. Αν το προϊόν παγώσει επαναφέρτε το στην 
αρχική του κατάσταση με μηχανική ανατάραξη. Μην 
χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα για την ανατάραξή 

του . Το DELVO ACTIVATOR S71 στα ερμητικά κλει
στά βαρέλια συσκευασίας του έχει χρόνο ζωής του
λάχιστον 6 μήνες. 

Συμ6ατότητα 

Το DELVO ACTIVATOR S71 συνεργάζεται με όλα 
τα πρόσμικτα της MAC ΒΕΤΟΝ HELLAS S.A. -
RHEOBUILD, POZZOLITH κ.λπ .- εκτός από το 
STABILMAC. 

Προφυλάξεις 

Επειδή το προϊόν είναι καυστικό απαιτεlται η κάλυ
ψη των ματιών και των χεριών. Σε περίπτωση που 
έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή ακόμα και 
το ρουχισμό ξεπλυθείτε με άφθονο νερό και σαπού
νι για 15 λεπτά. Συνιστάται η χρήση ειδικής κρέμας 
που εμποδίζει τα εγκαύματα (Ketodex 1}. 

Τεχνικά στοιχεiα 

Μορφή Υγρό 

Πυκνότητα (στους 20°C) 1,58 kgΛ 
ΤψήΡΗ 13 
Διαλυτότητα Πλήρης στο νερό 

Θερμική σταθερότητα -10°c 
Περιεκτικότητα <0,1% 
σε χλωρίδια 

Φυσιολογικό αποτέλεσμα Καυστικό 

Mac Beton Hellas sa 
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Τηi rc1 ..,J00740 :-: •ΟΟ74? 3 21?0t · Γ<Η(01)3 4485 

Θι:οσολον1κ η · Φρογ~ωv 1 1<.01 Μοοκωφ · rJ4G 2 Θεοσολον1 "11 
Τη} (03' 5?5.950 · Γa1 (031) 5?9 379 

Ποτρο · Χορολομnη ·s1 · 2 ? ?!, Ποτρο · Τ ηλ (0 1) ?12 87R 
ar (Ο(; 1) ?7? 878 

•" 

~ -1 Ν c-

\J 



ΜΠCΟ 
GUNITP 

Φύση του προϊόντος 

Το MEYCO GUNIT Ρ ε!ναι ένα ταχείας πήξης πρό
σθετο, σε μορφή σκόνης για εκτοξευόμενο σκυρό
δεμα και εφαρμόζεται σε υποστρώματα μεγόλης υ
γρασίας. 
Το MEYCO GUNIT Ρ διά μέσου χημικής αντίδρασης 
εmταχύνει την πήξη και την σκλήρννση του τσιμέ
ντου με αποτέλεσμα το στρώμα του τσψεντοκονιά
ματος που εφαρμόζεται να μην ·ξεπλένεται• από το 

νερό που διεtσδύει από το υπόστρωμα. 
Με το MEYCO GUNΠ Ρ αυξάνεται τόσο η πυκνότη
τα όσο και η συνάφεια του τσψεντοκονιάματος. 

Πεδίο εφαρμογών 

Το MEYCO GUNIT Ρ χρησψοποιείται όπου είναι α
ναγκαίο επίστρωμα μεγόλου πάχους, τόσο σε υγρό 
όσΟ και σε ξερό υπόστρωμα, σε σκυρόδεμα, πέτρω
μα ή και σε πλινθοδομή. Οι σημαντικότερες εφαρμο
γές του είναι για στεγανοποίηση και σταθεροποίηση 
στην κατασκευή σηράγγων, στοών, ορυχείων, δεξα
μενών και γενικότερα σε οποιαδήποτε υπόγεια κα
τασκευή. 

Κατάσταση υποστρώματος 

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό χωρίς χαλα
ρό σωματίδια και ελαφρά ραντισμένο με νερό . Σε 
περίπτωση που η ροή του νερού είναι πολύ μεγάλη 
το υπόστρωμα •σφραγίζεται• με τσιμέντο σε συν
δυασμό με Baπa Rapid Τ (επιταχυντής πήξης) με ό
σο το δυνατόν λιγότερα νερό . 

Ταχυπηκτικό πρόσθετο σε σκόνη για το 
εκτοξευμένο σκυρόδεμα (GUNITE) 

Μέθοδος Χρήσης 

Δομή Υλικού 

Τσιμέντο: Τ σψέντο τύπου Por11and το οποl.ο rφέπει 
να είναι πάντοτε φρέσκο καθώς η δραστuςότητά του 
μειώνεται με τον χρόνο αποθήκευσης. Προκαταρκτι
κές δοκψtς συνιστώνται τόσο για τσψέντα με υψη
λή αντοχή σε θείίκό όλατα, όσο και σε όλλα τσψέ
ντα. 

Αδρανή: Η επιθυμητή κοκκομετρική σύνθεση και η 
ποιότητα της άμμου είναι σημαντικοί παράγοντες 
για την συνοχή και αντοχή του εκτοξευόμενου σκυ
ροδέματος. Η άμμος με υγρασία 6% μnορεί να χρη
σψοποιηθεί στην •ξηρό" μέθοδο . 

Διαδικασία 

Το MEYCO GUNIT Ρ εφαρμόζεται στην "ξηρά" μέθο

δο. Κατά την εφαρμογή αυτής της μεθόδου το σκυ
ρόδεμα, με περιεκτικότητα 340-410 kg τσψέντου α
νά Μ3 αναμιγνύεται στον αναμικτήρα χωρίς την προ

σθήκη νερού. 
Το MEYCO GUNΠ Ρ εισάγεται είτε στον αναμικτή
ρα, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος μεταφορός 
του μίγματος στην μηχανή εκτόξευσης δεν ξεπερνά 
τα 1 Ο λεπτά, είτε απευθείας στην μηχανή εκτόξευ
σης ταυτόχρονα με το μίγμα τσιμέντου-αδρανών . 

Κατανάλωση 

Ο τύπος του υποστρώματος και η ροή του νερού 

προδιορίζουν το χρόνο πήξης και επομένως την α
ναγκαία δοσολογία. 

Η δοσολογία επηρεάζεται επίσης από την θερμο 
κρασία του υποστρώματος αλλά και τον τυπο του 
τσιμέντου. Ανόλογα με τον απαιτούμενο χρόνο πή
ξης η δοσολογία του MEYCO GUNIT Ρ κυμαίνεται 
μεταξύ 4-6% του βάρους του τσιμέντου . 



ΜΠCΟ® 
SA430 

Περιγραφή 

Το Meyco SA 430 ειναι ένας υψηλής απόδο

σης επιταχυντής, που κυριως χρησιμοποιει

ται σε υγρής αναμιξεως εκτοξευόμενο σκυ

ρόδεμα αλλά μπορει να χρησιμοποιηθει και 

σε ξηρή ανάμιξη. Ειναι πρόσμικτο σε υγρή 

μορφή και η δοσολογια του ε{ναι ανάλογη με 

τους απαιτούμενους χρόνους πήξεως και 

σκλήρυνσης. 

Πεδlα εφαρμογής 

Το Meyco SA 430 είναι κατάλληλο για εφαρ

μογές όπου απαιτούνται στρώματα με μεγά

λα πάχη και υψηλές αρχικές αντοχές. 

Κυριότερες εφαρμογές: 

•Σήραγγες 

•Στοές 

•Ορυχεία 

• Προστασία πρανών & φρεατίων 

•Επισκευές 

Πλεονεκτήματα 

•Γρηγορότερος χρόνος πήξης και υψηλότε

ρες αρχικές αντοχές από ότι όταν χρησι

μοποιείται εκτοξευόμενο σκυρόδεμα χωρίς 

επιταχυντή πήξεως. 

• Επιτυγχάνονται στρώματα με μεγαλύτερα 

πάχη σε σύγκριση με αυτά που επιτυγχά

νονται με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα χωρίς 

επιταχυντή . 

• Εξασφαλίζει γρήγορη πρόοδο εργασιών. 

• Χαμηλό ιξώδες. 

• Εύκολα αναμιγνύεται με το σκυρόδεμα , 

ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

•Χαμηλή κατανάλωση. 

• Επιτυγχάνει υψηλότερες τελικές αντοχές 

και πιο ανθεκτικό σκυρόδεμα σε σύγκριση 

με το εκτοξευόμενο που περιέχει τους 

κλασικούς επιταχυντές (π.χ. πυριτικό άλας 

ή αργιλο-:ο άλας) . 

Συσκευασία 

Διατίθεται σε βαρέλια των 280 kg ή και χύμα . 

Υψηλής απόδοσης, 

επιταχυντής για εκτοξευόμενο 

σκυρόδεμα 

Τεχνικά οτοιχεiα 

Μορφή 

Χρώμα 

Πυκνότητα (+20°C} 

pH 

Ιξώδες (+20°C} 

Διαλυτότητα στο νερό 

Σταθερότητα 

σε θερμοκρασία 

Περιεκτικότητα 

σε ιόντα χλωριδίου 

Επιδράσεις 

υγρή 

διαφανές 

1,345-1,375 

< 11,5 

70-90 cPs (mPas) 

ολική 

5°C 

<0,1% 

Ερεθίζει τα μάτια 

και το δέρμα 

Διαδικασiα εφαρμογής 

Προετοιμασία υποστρώματος 

Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι καθαρό, 

απαλλαγμένο από τυχόν σωματίδια και να 

είναι λιγο βρεγμένο . 

Ανάμιξη 

Τσιμέντο: Φρέσκο τσιμέντο τύπου Portland 

θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί επειδή ο χρό

νος της αντίδρασης της ενυδάτωσης αυξά

νει όταν χρησιμοποιηθεί τσιμέντο που έχει 

αποθηκευτεί για εκτεταμένη διάρκεια. 

Συνιστάται να γίνονται πειράματα πριν χρη

σιμοποιηθεί τσιμέντο με υψηλή αντοχή σε 

θείίκό άλας ή τσιμέντο διαφορετικού τύπου. 

Αδρανή: Η σωστή κοκκομετρική δομη και η 

ποιότητα της άμμου παίζουν σημαντικό ρόλο 

για την επίτευξη εκτοξευόμενου σκυροδέμα

τος με χαμηλή διαπερατώτητα και υψηλή 

αντοχή . 

Το σκυρόδεμα (τσιμέντο 350-550 kg/m") επε 

ξεργάζεται στον αναμικτήρα μέσω μηχανι 

κού εμβόλου . Η εισαγωγή του Meyco SA430 

γίνεται με ρυθμιζόμενη αντλια στον ουμπιε 

σμένο αέρα και από εκεί στο ακροφυοιο . 



Κατανάλωση 

Ο απαιτούμενος χρόνος πήξης και κατά 

συνέπεια η αναγκαία δοσολογία καθορ(ζε

ται από το είδος του υποστρώματος και από 

την παρουσία του νερού στο ·υπόστρωμα. 

Επίσης η δοσολογία θα πρέπει να προσαρ

μόζεται με τη θερμοκρασία του υποστρώμα

τος και του εκτοξευόμενου υλικού όπως και 

στο χρόνο ενυδάτωσης του τσιμέντου . 

Ανάλογα με τον απαιτούμενο χρόνο πήξης 

η δοσολογία του Meyco SA 430 κυμαίνεται 
από 3-8% του βάρους της συνδετικής ύλης. 

Υπερβολική δοσολογία (>8%) μπορε( να 

επιφέρει με[ωση της τελικής αντοχής. 

Αποθήκευση 

Η ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης για 

το Meyco SA 430 είναι +5°C. 

Αν το υλικό παγώσει, θερμάνετέ το στους 

20°C και ανακατέψτε το με χαμηλής ταχύ
τητας μηχανικό αναδευτήρα. 

Συνιστάται να συμβουλεύεστε κάποιο 
τεχνικό της MAC Μπετόν Ελλάς πριν την 
χρήση υλικού το οποιο έχει παγώσει. 

·οι Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης ειν 

60°C. 
· έχει Το Meyco SA 430 σωστά αποθηκευμενο 

διάρκεια ζωής τουλάχιστον 12 μήνες. 

Προφυλάξεις . . 
· uσια γι Το Meyco SA 430 είναι ερεθιστικη 0 

. με 
αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφη 
τα μάτια και το δέρμα. 

. ·σλό και τα Ε[ναι απόλυτα αναγκαια τα γυ ι 

προστατευτικά γάντια κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής του υλικού . 

· κρέμας 
Συνιστάται η χρήση προστατευτικης 

π.χ. Ketodex 1. 
. · το 

Σε περίπτωση επαφής με τα μaτια η .. 
δέρμα ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζηΤΤl 
στε ιατρική συμβουλή. : 

Για περισσότερες πληροφορlες απεuθuνθεfτε στον τοπικό τεχνικό της Mac Beton Hellas sa 
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MACKURE 

Περιγραφή 
Το MACKURE · · · οργ ειναι διαλυμα ρητινης σε 

ανικούς δ αλ · . Υή ι υτες, που παραγει μια ενερ-

τοu αντιεξατμιστική μεμβράνη για την αγωγή 
να ε~κυροδέματος. Το MACKURE βοηθάει 
vr- ασφαλισθεί η προδιαγραφόμενη αντο
λ' ι και επ · ας ιτρεπει το τελεlωμα μιας επιφάνει-
ελάμε μέγιστη ανθεκτικότητα σε φθορά και 
το χιστη επιφανειακή κονιορτοποίηση. Αν 
ληλσκυρόδεμα δεν έχει υποστεί την κατάλ-
5001; αγωγή μ~ορεί να χάσει ακόμη και το 
Κής της αντ~χης του (θλιπτικής, εφελκυστι
ΜΑCΚαντοχ~ς, αντοχής σε τριβή). Το 
την 

0 
UR~ ειναι ιδιαίτερα ενδεδειγμένα για 

δέμ γωγη και προστασία επιφανειών σκυρο
Χώ ατος σε _ εσωτερικούς και εξωτερικούς 

ρους. 

~ετaφορό & αποθήκευση 
lt~ ~~CKURE διατίθεται σε βαρέλια των 21 Ο 
ζό ρεπει να χρησιμοποιείται σε καλά αερι
εύ μ~νες συνθήκες. Το MACKURE είναι 
Μ:c~κτο. Σε χαμηλές θερμοκρασίες το 
nερ· UAE μπορεί να σφίξει. Σ' αυτήν την 
Ρο ι~ωση, αποθηκεύστε το σ' ένα θερμότε
ΧΡη~ερος Ύ_tα 24 ώρες περίπου πριν να το 
κατ~οποιησετε για να αποκατασταθεί η 
Καλ . ηλη ρευστότητα και αναδεύατε το 

0 πριν το χρησιμοποιήσετε. 

.· Πλεονεκτ' · li ηματα 
ο MACKURE · · · κατά . προσφερει αριστη προστασια 
άμε της εξατμισης του νερού κάτω από την 
anό i δ~ση των ακτίνων του ηλίου ή κάτω 
Το Μ:ιμεις θερμοϋγρομετρικές συνθήκες. 
Ρόδ CKU~E διατηρεί την υγρασία στο σκυ
εvυ~~α ιδιαιτερα κατά τις πρώτες περιόδους 
έτσι ατωσης του τσιμέντου, εμποδίζοντας 
n.... επιφανειακή κονιορτοποίηση και ελαχι
v ι οnοιώ Χρ ντας την επιφανειακή ρηγμάτωση. 
ταιη~~οποιώντας το MACKURE δεν απαιτεί
σκυ α λ~ προστασία για τη συντήρηση του 
Το Ροδεματος . 
oπo~~?KURE μπορεί να εφαρμοστεί σε 
Ψυσια ~ποτ.ε επιφάνεια σκυροδέματος, 
Το Μκ;~ χρωματος λεία είτε ανώμαλη. 
τικa K.URE χρησιμοποιείται αποτελεσμα
Ψρά σε δαπεδα, τοιχώματα, γέφυρες , κτίρια, 
Το ~Χ~~τα, δρόμ.ους, πίστες κ.λπ . . , 
και KURE κονει περιττή τη χρηση νερου 
Ψύλτλη δαπανηρή χρήση χάρτου, πλαστικών 

ων υγ · . Το MAc' ρης αμμου κ.λπ. 
KURE μπορεί να εφαρμοστεί εύκολο 

Υλικό αγωγής (curing compound) 
για το σκληρυμένο σκυρόδεμα 

με ψεκασμό ή με ρολλό . Αυτό επιτρέπει γρή
γορη κάλυψη που μπορεί να συyχρονισθεί με 
τις άλλες εργασίες του εργοταξίου, εξαλεί
φοντας έτσι την ανάγκη να μένει εργατικό 
προσωπικό στο εργοτάξιο για τις συνήθεις ; 

εργασίες αγωγής. 

Κάλυψη 
Η κάλυψη εξαρτάται από το πορώδες και την 
υφή της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμο
γής. προσεγγιστικό η κάλυψη είναι 0.08-
0.1 lt/m2 σε άγριες επιφάνειες και 0.05-0.08 

Ιt/m2 σε λείες επιφάνειες. 

Τρόπος χρήσης 
Αναδεύατε καλό πριν τη χρήση για να εξα· 
σφαλίσετε καλή ανάμιξη. ; 
Μην προσθέτετε διαλύτη στο MACKURE . 
Μόλις η εκτεθειμένη επιφάνεια του σκυρο
δέματος σκληρυνθεί επαρκώς ώστε να μην 
τραυματίζεται κατά τη φάση της εφαρμογής 
ή, στην περίπτωση καλυπτωμtνων επιφανει
ών μόλις αφαφεθούν τα καλούπια, εφαρμό
στε μια στρώση MACKURE όσο πιο λεπτή 
και ομοιόμορφη ψεκάζοντας είτε στρώνο
ντας με ρολλό. Τα μπεκ των ψεκαστήρων 
πρέπει να καθαριστούν καλό μετά τη χρήση . 
Για τον καθαρισμό του εξοπλισμού ή για να 
αφαιρεθεί το MACKURE από τα χέρια των 
εργαζομένων χρησιμοποιήστε νάφτα με 
υψηλή διαλυτικότητα . Ο διαλύτης αυτός 
είναι εύφλεκτος και πρέπει να παρθούν 
κατάλληλες προφυλάξεις. 

Συνεργασιμότητα 
Το MACKURE δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
σε επιφάνειες στις οποίες πρόκειται να γίνει 
επανασκυροδέτηση, εκτός εάν η επιφάνεια 
του σκυροδέματος ξυστεί αρκετά με συρμα
τόβουρτσα ώστε να απομακρυνθεί το υλικό 
συντηρήσεως. 
Το MACKURE δεν συνιστάται για συντήρηση 
χρωματιστών δαπέδων οπό σκυρόδεμα εφ' 
όσον γιο να εφαρμοστεί το ε;ιδικό κερί για τη 
συντήρηση του χρωματιστ?ύ δαπέδου πρέ
nει επομένως να αφαιρεθεί το MACKURE. 
Σε δάnεδα φυσικού χρώματος , το 
MACKURE πρέπει να εφαρμοστεί μόλις το 
δάπεδο είνα ι στεγνό και δεν μπορεί να πάθει 
ζημιά η επιφάνεια του σκυροδέ.ματος Μην 
χρησιμοποιείτε το MACKURE στον τψεπει 
να βαφτει το σκυρόδεμα . 

Master Buίlders 
ίecl1nologie . 
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Τρόπος προδιαγραφής 

Όλα τα μη χρωμαnστά σκυροδέματα μπορούν να 
συντηρηθούν με το MACKURE. Το προϊόν θα εφαρ
μόζεται στην επιφάνεια μόλις το σκυρόδεμα μπορεί 

να επεξεργασθεί χωρίς να ~ενείται ζημιά. 

Στην περίπτωση καλουπωμένου σκυροδέματος το 
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Χρόνος (μέρcc:) 

Σ~υρόδεμα στόν όtρα 

•••• Σκυρόδεμα σt ύγρό περιβάλλον 
---- Σκυρόδεμα μt MACKURE στόν όtρο 

Σχ. 1: Άπώλtια βάρους tλεγχόμενη 
σt δοκίμια 190χ 190χ38 mm 

Το διάγραμμα αυτό δείχνει την απώλεια στην 
υγρασία για δοκίμια σε υγρό θάλαμο που αντιπρο
σωπεύει τέλεια αγωγή σε σύγκριση με την απώ
λεια ομοίων δοκιμίων που έχουν αφεθεί να ξηρα
θούν έξω στον αέρα, που αντιπροσωπεύει καθό

λου αγωγή . Η καμπύλη για τα δοκίμια που έχει 

εφαρμοσθεί το MACKURE δείχνει ότι η απώλεια 
σε υγρασία είναι μόλις ελαφρά μεγαλύτερη από 

εκείνα σε τέλεια αγωγή και αντιπροσωπεύει μόνο 

ένα ασήμαντο μέρος του συνολικού νερού στο 

μίγμα. Στο μίγμα παραμένει πολύ μεγαλύτερη 

ποσότητα νερού απ' αυτή που χρειάζεται για την 

πλήρη ενυδάτωση του τσιμέντου . Η συντήρηση 

που δίνει το MACKURE είναι κατά πολύ καλύτερη 
από αυτή που εξασφαλίζεται στην πράξη . 

Mac Beton Hellas sa 
ΑΟήνο : Παιεn101ημίου 10 • 10 71 Αθήνα 

MACKURE θα εφαρμόζεται μόλις αφαιρού~•~Όι τα 
καλούπια. Η προετοψασία των επιφανειων που 
θα σνντηρηθούν' η ποσότητα, η διαδικασία και οι 
προφυλάξεις πρέπει να είναι σε αυστηρή συ~φω· 
νία με τις προδιαγραφές που δίνονται απο τη 
MAC ΜΠΕΤΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
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Χρόνος ωρ<μονσης 1 • μtρι:ς 

!ΙΙΙΙΙ • Σκυρόδεμα στόν άtρσ 
~ Σκυρόδεμα σt ύγρό περιβάλλον 
• • • Σκυρόδεμα μt MACΚUAE στόν όtρο --

Σχ. 2: Δοκψή άντοχής σt φθορά 
ot δοκ(μια 190χ190χ38 mm 

· μaτα 
Στο διάγραμμα αυτό δίνονται τα aποτελε~ σε 
δοκιμών για τον προσδιορισμ? της αντσ~ς καν 
φθορά. Τα ανεπεξέργαστα δοκιμια η.ου aφε~δεί
να στεγνώσουν έξω στον αέρα χωρις ?γωγη με 
χνουν μικρή αντοχή σε φθορ? σε συγ~ι~α
εκείνα που είχαν τέλεια αγωγη στον uy~κuRE 
μο. Τα δοκίμια που εφαρμόσθηκε το ΜΑ . σε 
και εκτέθηκαν στον αέρα δείχνουν αν:οχτ~ σαν 
φθορά ίδια με αυτή των δοκιμίων που υπεσπl 
τέλεια αγωγή . 

euνθεiτε 
Για περισσότερες πληροφορίες anεu 
στον τοπικό τεχνικό της Mac Beton Hellas 
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DECOVITH 

Περιγραφή 

Το DECOVITH περιέχει: 
•Ένα υλικό-βάση που δημιουργεί μία μονω
τική μεμβράνη μεταξύ του καλουπιού και 
του σκυροδέματος. 

• Ειδικά χημικά συστατικά που, όταν έρθουν 
σ' επαφή με το σκυρόδεμα, αντιδρούν 

εμποδίζοντας την πήξη του τσιμέντου 

πάνω στα καλούπια. 

Μεταφορά & Αποθήκευση 
Το DECOVITH συσκευάζεται σε βαρέλια των 
210 λίτρων. 
Το DECOVITH μπορεί να διατηρηθεί για 
μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να υποστεί 
αλλοίωση. 

Πλεονεκτήματα· 

Το DECOVITH συγκεντρώνει τόσο τεχνικά 
πλεονεκτήματα, όπως μια καλύτερη όψη των 
εμφανών σκυροδεμάτων, όσο και οικονομικά 

πλεονεκτήματα, όπως μείωση του χρόνου 

εργασίας, μεγαλύτερη διάρκεια των καλου

πιών κ.λπ. 

• Δυνατότητα ξεκαλουπώματος κανονική ή 
με χρονικές παραλλαγές. 

• Καμία αλλοίωση στο χρώμα του σκυροδέ
ματος. 

• Πολύ εύκολο ξεκαλούπωμα, επειδή η χημι
κή αντίδραση εμποδίζει την πρόσφυση του 

σκυροδέματος στα καλούπια. 

• Καλύτερη τελική όψη. 
• Βερνίκι, σουβάδες, εποξειδικές ρητίνες, 

συγκολλητικά και άλλα επιχρίσματα έχουν 

πρόσφυση με το σκυρόδεμα χωρίς να χρει

άζεται καμία προετοιμασία της επιφάνειας, 

αρκεί μόνο να είναι κατάλληλη η ποιότητα 

του σκυροδέματος. 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε τύπο 
σκυροδέματος. 

•Γρήγορη εφαρμογή με ψεκαστήρα. 

• Εύκολη εφαρμογή ακόμα και σε χαμηλές 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος. 

• Καλύτερη προστασία των μεταλλικών 
καλουπιών κατά της σκουριάς. 

• Μικρότερα έξοδα για τη συντήρηση των 

καλουπιών. 

• Γρήγορο ξεκαλούπωμα. 

Αποκολλητικό υλικό για την αφαiρεση 
των καλουπιών σκυροδέματος 

• Δεν ξεπλένεται με τη βροχή, επειδή το 

υλικό έχει χημική πρόσφυση με την επιφά- ι 

νεια των καλουπιών. 

• Καλύτερη απόδοση: από 3 έως 5 φορές ~ 

μεγαλύτερη από αυτή των συνηθισμένων · 
αποκολλητικών υλικών. 

Δόση 

Η δόση του DECOVITH (και κατά συνέπεια η 
απόδοση) εξαρτάται από τον τύπο των 
καλουπιών που χρησιμοποιούνται. Με 1 
λίτρο μπορούν να καλυφθούν .60-70 m2 επι
φάνειας μεταλλικών καλουπιών. 

Για την εφαρμογή του DECOVITH συνιστά
ται η χρήση ειδικού ψεκαστήρα. 

Τρόπος Χρήσης 

Το DECOVITH μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
κάθε τύπο καλουπιού, μεταλλικού ή ξύλινου. 
Η δόση είναι ανάλογη με το πορώδες και την 

αγριάδα της επιφάνειας. Εξ άλλου στην 

περίπτωση πορώδων καλουπιών (ξύλο κ.λπ.), 
τα αποτελέσματα βελτιώνονται με την επα

νάληψη της εφαρμογής και τον ακόλουθο 
εμποτισμό του καλουπιού. 

Το DECOVITH έχει μεγάλη δυνατότητα δια
βροχής που προσφέρει μία ομοιόμορφη 

κατανομή του υλικού πάνω σε κάθετες επι

φάνειες, επιτρέποντας να έχουμε σοβαρή 
οικονομία. 

Αυτή η ειδική δράση του DECOVITH είναι 
πολύ σημαντική και επιτρέπει μία πολύ καλή 

κατανομή του υλικού, αποτρέποντας έτσι τις 

δυσάρεστες συνέπειες, που μπορούν να 

προέλθουν από την υπερβολική ποσότητα 

του υλικού. 

Το DECOVITH μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
κάθε τύπο σκυροδέματος και οποιονδήποτε 

τύπο καλουπιού. Δεν χρησιμοποιείται για να 

εξασφαλιστεί η αποκόλληση μεταξύ δυο επι

φανειών σκυροδέματος. . 

• Ουσιαστικη μείωση φινιρίσματος . 

• Μειώνει δραστικά τη διάβρωση. 

Για περισσότερες πληροφορίες απεuθuνθειτε στον 

τοπικο τcχνικό της Mac Beton Η llas s.a. 
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MASTERΚURE® 138 
(MELCURE) 

Υλικό αγωγής σκυροδέματος 

( curing compound) 

Περιγραφή , , 
Τ Masterkure 138 είναι υλικο αγωγης 
0-:ροδέματος υδατοδιάλυτό. 
Στερεά : 24.Ο % ± 1.0 % 
Πυκνότητα : Ο.970 ± 0.010 kg/ ltr. 
Τιμή pH : 8.~ ± 0;5 
Μορφή : γ γρο λευκο 

Σ σκευασία & Αποθήκευση 
υ 'θεται σε συσκευασίες των Ι 9 και 21 Ο lt Δια-n 

Πεδίο εφαρμογής , , 
Το l\ι{aster~e χρησι)μ οποιειτ~ι σαν ~:εδμβρανη 

, . ...v-ής ( ωριμανσης σε νωπο σκυρο εμα. 
αγw 1 •• 

σ.κτηριστικά 
Xσ.~asterkure 138 δημιουργεί μία μεμβράνη 
Τ 0 ·01(1.>ρόδεμα η οποία μειώνει την εξάτμιση 
στο νερού από την επιφάνεια σκυροδέματος. 
του τέλε , 
Αυτό έχει σαν απο σμα τα παρακατω : 

Λιγότερες ρωγμές 
Βελτιωμένη ανθεκτικότητα 
Βελτιωμένη υδατοστεγανότητα 
υψηλότερες μηχανικές αντοχές 

επιφάνειες ανθεκτικότερες στην τριβή 
δεν είναι κατάλληλο για σκυρόδεμα που 
πρόκειται να δεχτεί επιστρώσεις. 

-Οδηγίες :χρήσεως --

111111 
••ιι•• .....,.._,. 
~ 'ι;ΙΝ 

Όταν τελειώσει η διάστρωση του σκυροδέματος 
εφαρμόστε στην επιφάνεια το Masterkure 138 με ψεκασμό. 
Μόλις η ειcτεθειμένη επιφάνεια~ου σκυροδέματος 
σκληρυνθεί επαρκώς ώστε να μην τραυματίζεται κατά την 
φάση της εφαρμογής ή, στην περίπτωση καλουπωμένων 
επιφανειών μόλις αφαφεθούν τα καλούπια, εφαρμόστε μια 
στρώση όσο πιο λεπτή και ομοιόμορφη ψεκάζονταc είτε 
στρώνοντας με ρολλό. · 
Αν η μεμβράνη χρειάζεται να αφαφεθεί 
Συνιστάται η αφαίρεση να γίνει είτε με 
Αμμοβολή ή με υδροβολή με ζεστό νερό . 

Δοσολογία 

Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 0.15 - 0.2 lt/ m2 

Μετά την εφαρμογή να ξεπλένετε τα εργαλεία 
και το μπεκ του ψεκαστήρα με νερό . 

Κατανάλωση Ποσοστό διατήρησης νερού στην μάί,α 
Masterkure 13 8 το~ σκυρο~έματος σε συνάρτηση το~ (Melkure) χρονου ωριμανσης 

1 3 7 14 Μέσοc ΗΜΕΡΑ ΗΜ ΗΜ ΗΜ Όρος 

0.15 Lt/rn2 
88 79 69 62 74 



POZZOLITH 
100XR 

Περιγραφή 

Το POZZOLITH 100 ΧΑ είναι αποτtλεσμα επιστη
μονικής έρευνας ποu πραγματοποιήθηκε απο την 
ΜΒΤ για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των τεχνι
κών κατασκευών που ζητούν όλο και περισσότερα 
ειδικό πρόσμικτα. 
Το POZZOLITH 100 ΧΑ είναι πρόσμικτο υγρό πολ
λών συστατικών που αυξάνει τις αντοχές σε μεσαία 
και μεγάλα χρονικά διαστήματσ ωρίμανσης, μειώ
νει το νερό ανάμιξης και επιβραδύνει τους χρό

νους πήξης. 
Το POZZOLITH 100 ΧΑ είναι tνα πρόσμικτο με 
υψηλή σταθερότητα αποτελεσμάτων, δεδομένου 
ότι πραγματοποιούνται αυστηροί ποιοτι~οί tλεγχ,οι 
τόσο επι των χρησιμοποιουμένων πρωτων υλων 
όσο και επί τοu ετοlμοu προϊόντος. 
Το POZZOLITH 100 ΧΑ ενδε(κwται τόσο για τα 
κοινό σκυροδέματα όσο και για τα σκυροδέματα 
εμπλουτισμένα με αέρα σε συνδυασμό με 

σερακτικό πρόσμικτα. 

το POZZOLITH 100 ΧΑ είναι ειδικό ενδεδειγμένο 
για την κατασκευή σκυροδεμάτων με τις ακόλουθες 

ιδιότητες : 

• Επιβραδύνσεις του χρόνου πήξης, περιορισμέ
νες ή εκτεταμένες, ανάλογα με τη δόση . 

• Μεγαλύτερη δυνατότητα επιφανειακού φινφί
σματος. 

• Καλύτερη τεχνική εμφάνιση. 
• Μεγαλύτερη αντοχή σε θλίψη και κάμψη και πρό-

σφυση του σκυροδέματος με τον οπλισμό. 

• Περιορισμένες ρηγματώσεις και συρρικνώσεις. 
• Αυξημένη στεγανότητα. 
• Ευκολώτερη σκυροδέτηση. Οικονομία στη σκυ

ροδέτηση. 
• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής . 

Συνεργασι μότητα 

Το ΡΟΖΖΟLΙΤΗ 100 ΧΑ ενδείκνυται για όλους 
τους τύπους του σκυρο~έματο~, όπου απαιτ~ίται 
μια επιβράδυνση του χρονου πηξης και βελτιωση 
όλων των ιδιοτήτων . 
Το POZZOLITH 100 ΧΑ βελτιώνει το αντλήσιμο 
σκυρόδεμα και όλους :rους τύπους τ?υ σκ~ρο
δέματος που σκυροδετουνται με τον συνηθη τροπο: 
σκυροδέματα μεγάλου όγκου, οπλισμένα, προκα
τασκευασμένα, με ελαφρά ή κανονικά αδρανή . 
Το POZZOLITH 100 ΧΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε συνδυασμό με αερακτικό πρόσμικτα που ακολου
θούν τις προδιαγραφές AASHO, ASTM, DIN και 
UNI, εφ' όσον αποιτείται σκυρόδεμα εμπλουτισμέ
νο με αέρα 
Το POZZOLITH 100 ΧΑ μόνο του δεν εισάγει αέρα 
στο σκυρόδεμα 

Πρόομικτο σκυροδέματος, πλαστικοποιη· 
τικό και επιβραδυντικό. Αuξόνει τις μηχα
νικές αντοχtc;. Δεν περιέχει χλώριο. 

(Ανταποιφlνεται στις προδιαγραφές ASTM C 
494 τύπος 8 και Ο, UNI 7104 - 72, BS 5075) 

Η Mac Beton Hellas sa συνιστά τη χρήση του 
αεραιmκού nροομ!κτου MVA, εφ' όσον απαιτεlται 
ΟΙ(Uρόδεμα εμπλουτισμένο με αέρα. 

Το POZZOLITH 100 ΧΑ μπορεί να χρηοψοnοιηθεl 
σε άσπρα ι'ι χρωματιστό σκυροδέματα καθώς και σε 
οποιοδήποτε άλλο τύπο σκυροδέματος με 
αισθητικές απαιτήσεις. 

Δόσεις 

Το POZZOLITH 100 ΧΑ χρησιμοτι6ιεlται συνήθως 
σε ποσότητες απο 200 έως 400 κυβ . εκ. ανα 1 οο 
X'fp. τσιμέντου. Το POZZOLITH 100 ΧΑ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεl και σε μικρότερες ποσότητες εφ' 
όσον απαιτεlται μια περιορισμένη επιβράδυνση του 
χρόνου πήξης. 

Χρόνοι πήξης και σκλήρυνσης 

Οι χρόνοι πήξης και σκλήρυνσης φαίνονται στην 
παρακάτω γραφική παράσταση, αναφέρονται δε σε 
ένα συγκεκριμένο τύπο αδρανών και σε ωρισμένες 
συνθήκες σαν παράδειγμα. 

Πράγματι. οι χρόνοι πήξης επηρεάζονται απο την 
φυσικο-χημική σύνθεση των βασικών συστατικών 
του σκυροδέματος, απο την θερμοκρασία του σκυ
ροδέματος και απο τις θερμο-υγρομετρικές ουνθή· 
κες του περιβάλλοντος . 

Για τον σωστό προσδιορισμό της δόσης συνιστούμε 
να γlνονται δοκιμαστικό χαρμάνια με το ίδιο ύλικό 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κατα
σκευή σκυροδέματος και με τις Ιδιες θερμο-υγρο
μετρικές συνθήκες . 
Αιπός ο τρόπος μας επιτρέπει να προσδιορlσσυμε 
την δόση που χρειάζεται για να πετύχουμε την 
απαιτούμενη επιβράδυνση . 

Επrδραση της θερμοκρασίας 

Η θερμοκρασία του σκυροδέματος και του περι
βάλλοντος (ξυλότυπος, έδαφος, οπλισμός, αέρος 
κ . λπ.) επηρεάζουν τον χρόνο πήξης και την ταχύ 
τητα σκλήρυνσης του σκυροδέματος . 
Σε μεγάλες θερμοκραοίες το σκυρόδεμα ο ληραi 
νει πιο γρήγορα και μπορεί να προκαλέσει προβλή 
ματα στη σκυροδέτηση και Qτο φινίρισμα 
Η δόση του POZZOLITH 1{)0 XR μπορεί συνήθως 
να ποικίλει απο 200 έως 400 κυβ . εκ. ονό 100 χ:γρ 
τσιμέντου και μας επιτρέπει την επίτευξη των απαι 
τουμένων χρόνων πήξης σε συναρτηση με τις θερ 
μοκρασίες . 

Σε περίπτωση που χρειάζονται επιβραδύνσεις, yια 
τις οποίες απαιτείται μιο δόση μι:γαλύ ε η των 
400 κυβ. εκ. ανα 100 χγρ τσιμέντου, θα π έπει να 
συμβουλευΟεiτε την Mac Beιon Η llas se: 



Προσδιορισμός των χρόνων αρχικfις και 
τελικfιc; πήξης 

Ε!ναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου, η 
λεπτομερής περιγραφή της δοκψής UNI 7123/2. Ο 
παι;>απάνω προσδιορισμός πραγματοποιείται με
τρωvτας την προοδευτική με την πάροδο του 
χρόνου αντ(σταση στη διείσδυση ενός τυποποιη
μένου διεισδυσόμετρου επί του κλάσματος του δι
ερχομένου απο το κόσκινο 5 χιλ. του αντιπροσω
πευτικού δείγματος του σκυροδέματος προς 
έλεγχο . 

Η διείσδυση της ρόθδου γίνεται σε βάθος 25 χιλ. 
και διαρκεί 10 δ.λ. Ορlζεται χρόνος αρχικής πήξης 
του σκυροδέματος, το χρονικό διάστημα που μεσο
λαβεί απο την προσθήκη του νερού στο μείγμα έως 
τη στιγμή που η αντlσταση σιη διdσδυση της κο
σκινισμένης κονlας απο το σκυρόδεμα ε(ναι 35 
kg/cm2 • 

Μηχανικές αντοχές 

Σε σύγκριση με ένα σκυρόδεμα χωρ!ς πρόσμικτο, 
το Οf(Uρόδεμα με POZZOLITH 100 ΧΑ, έχει πιο 
υψηλές αντοχές τόσο στtς 7 και 28 ημέρες όσο και 
μετά απο μακρά χρονικά διαστήματα. 
Το POZZOLITH 100 ΧΑ ξεπερνά κατά πολύ τα 
όρια τα προβλεπόμενα απο τις προδιαγραφές 
ASTM C-494, AASHO Μ- 194, CRDC-87 και UNI 
7104/72 επί των προσμ!κτων. 

Συσκευασrα 

Το POZZOLITH 100 ΧΑ διαήθεται σε βαρέλια των 
210 λlτρων. 

Προφυλάξεις 

Σε περίπτωση που το POZZOLITH 100 ΧΑ παγώ
σει, θα πρέπει να επαναφερθεί σε θερμοκρασία 
τουλάχιστον 20° C και να αναταραχθεί καλά μέχρι 

. να αποκατασταθεί τελείως . 
Περισσότερες πληροφορίες για το ΡΟΖΖΟLΙΤΗ 
100 ΧΑ ή την χρήση του για την επίτευξη 
σκυροδεμάτων με ειδικές ιδιότητες, απεuθυνeειτε 
στους τεχνικούς της Mac Beton Hellas sa. 

• Γιο περισσότερες πληροφορrες οπευθυνθεfτε στον 
τοπικό τεχνικό της Mac Beton Hellas sa. 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ 
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ΣΥΝΗΘΕΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

- - - - POZZOUTH 100 ΧΑ ΚΥΒ.ΕΚ. ΑΝΑ 100 KG ΠΙΜΕΝΤΟΥ 
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Υγρό επιταχυντικό κεχQψπ«Qένιοu χρώματος 

Ύ'41 ΠQΟεvtειαμένο σχuρόδεμα. Δεν π~ιέχει 
χλωριούχα (ASTM C - 494 τύπος C & Ε, UNI 
7101, 7105 & 7109) 

Π~ιγQ«φή 

Το ΡΟΖΖΟLΙΊΉ 42 CF εm.ταχύνει την αντίδραση 
μεταξύ του νερού και του τσιμέντου, ειδικά σιις 
πρώιμες χρονικές περι6δους. Συνεπώς, εκτ6ς ωτ6 
το ότι συντελεί στη γρήγορη ενυδάτωση του τσιμέ
ντου, το σκυρόδεμα που περιέχει POZZOLITH 42 
CF αναπτύσσει υψηλότερη θερμ6τητα ενυδάτωσης 
τις πρώτες μέρες .. Και οι δύο αυτές επιδράσεις επι
ταχύνουν το ρυ~μ6 ανάπτυξης αντοχής, ειδικά σε 
κρύο καιρό. JΞπίπλέον, το ΡΟΖΖΟLΠΗ 42 CF επι
τρέπει τη μείωση του νερού ανάμιξης κατά 7 έως 
8%, παρέχοντας έτσι αυξημένες αντοχές, ειδικά 
στις πρώιμες χρονικές περιόδους. 

ΜειαφοQά χαι αποθήκευση 

Το ΡΟΖΖΟLΠΗ 42 CF διατίθεται σε βαρελια των 
208 lt (55 γσΝ:Jνιών) . Το προϊόν αυτ6, πρέπει να 
αποθηκεύεται σε χώρους όπου η θερμοκρασία δεν 
θα είναι μιρκότερη των -10°C (14 °F). Αν το υλικό 
παγώσει, θα πρέπει να ζεσταθεί στους 20 • C 
(68°F), και να αναδευθεί καλά μέχρι την επανασύ

σφσή του . 

Δοσολογία 

Το POZZOLITH 42 CF συνήθως χρησιμοποιείται 
στη δοσολογία 1 έως 2% του βάρους του τσιμέντου. 

Πλεονεκ-τ:ήματα 

1. Επιταχύνει την πήξη , μειώνοντας ελαφρά τοκ 
αρχικούς και τελικούς χρόνους π11ξης (Σχ. 1) . . 

2.Αυξάνε ι τις μηχανικές αντοχές, ε ιδ ικά τις αρχι 

κές και σε κρύο καιρό. 

Τ σχ11 μα 2 δείχνε ι, για παριJ.δαγμ<ι, ότι στου:::. 

5° (4 1°F), η επίτ υξη μια; α'rτοχ 1)ς σr Ολίψη των 
200 Kg/cn1) απαιτεί 15 ημέρε; r.ω 4UO ko n1

1 τοψ , -
\'ΤΟ Portland τύπου Ι . Μ ε το ίδιο χιρόδη ι α, η 
ίδια {(\rτοχ11 επιru ιχάνεται σε ίηότ ρο ωτΩ 6 ημ(-

rc: αν χρησιμοποιη Οr.ί 2% POZZO LI TI 1 42 Γ:-. 
;ωι ιτι ~ ημ(ψ::. ον zοηοιιω:ωιηΟι ί 1 r; 
ι>οzzοιι ι ι ι -12 u . 

3.11 Η><ηιηι ι'iι · ι το σzι 1 tΗi<'>ι ιιιι 11.:τι\ τι~ν ;τιι::ιτ<\ (ιη<ι 

οι>ι<t :τιοι1 πι (ΙΙ"fl}ιιιι Ο\'Τιιι ιηην ηzνιχη οη111Ίι•111η: 

L%ι 1 ι><11'>1 μιι zιπιί τη ~ιιίοχιΊιι τιη• χι φι ι'ινι ι) . 
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4. Επιταχύνει τη σκλήρυνση του σκυροδ · ματος 
ακόμα και σε υψηλότερες θερμοκρασίες:, επιτρ ,_ 
πονταζ έτσι γρηγορότερη πφοδο εργασιών. Για 
παράδειγμα το σχήμα 3 δείχνει ότι στοιtc 20· 
(68.F), μια αντοχή σε θλίψη των 200 kg/~m2 επι
τυγχάνεται σε 3,5 περίπου ημέρες χρησιμοποιώ

ντας 400 kglm' τσιμέντου Portland τύποι• Ι. Το ί.διο 
σκυρόδεμα αποκτά την ίδια αντοχή σε 1,5 ημέρα 
με τη χρήση 2% ΡΟΖΖΟLΓΠ-1 42 CF, και σ 2 
ημέρες, με τη χρήση 1 % ΡΟΖΖΟLΠΉ 42 CF. 

S.H χρήση του ΡΟΖΖΟLΓΠ-142 CF επιτρέπει την 

επίτε~ξη της ίδιας αρχικής αντοχής χρησιμοποιώ
ντας τσιμέντο χαμηλότερης πdι6τητα~. Για παρά
δειγμα, στην ίδια δοσολογία τσιμέντου, το τσιμέ

ντο Portland τύπος Ι με ΡΟΖΖΟLΠΗ 42 F 
αποκτά την ίδια αντοχή με το τσιμέντο τύπου ΠΙ 

χωρίς το πρόσμικτο. 

ΤQόπος ΧQήσης 

Το ~ΟΖΖΟLΠΉ 42 CF είναι έτοιμο για χρήση και 
μπαι\'ει στον αναμικτήρα ταυτόχρονα με το νερό 

α;άμιξης. Σε κρύο καιρ6, τα αδρανή δ ν πρέπει να 
ειναι παγωμένα και οι ξυλ6τυποι πρέπει να είναι 

απαJJ...αγμένοι απ6 πάγο ή χιόνι. 
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Χρονος (ημερες) 

Σχήμα 2: Τυπικό παράδειγμα της επ\.δρασης του ΡΟΖΖΟLΙΊΉ 42 
CF στψ αντοχή σε θλίψη του σκυροδέματος σκληρυμέ· 
νου στοι•ς s·c (41.C). 
Σημείωση: Μια σχεδιασμένη αντοχή, π.χ. 200 kg/cm· 
μπορεί ,.α επιευχθεί νωρίτερα με τη χρήση του 

ΡΟΖΖΟLΙΊΉ 42 CF. 

Συμβατότητα με άλλα πρ<)σμικτα 

Το Ρ ΖΖΟ ΙΤΙ 1 42 r~ είναι συμΒατό με τα: 

α. Αrρ(1κτικό MVR. Λυτός ο συνδ ασμός συνιιπάτuι 
6ταν το σκυρόδεμα εκτίθεται σε π ιβάλλον ψύξη; -
ωτόψυξης. 

β. Πρόσμικτ μείωσης νε ύ POZZOLITIJ 105 F. 
Αυτός ο σuνδυασμ<>ς επιτ ίπε ι την πr αιτέρω μείω

ση το11 ν 101; μι'ξηc κιιτcί 5'3f πr )ίJΙοι• . 

γ. Υπε )rυmο;ωιηηjς Η.! ΙΓΟΒ JU) JOOO. Λυτι>ς ο 
συνδυωψό; rπιτ )[πι ι την πι οωτι )<ιJ 11 ίωοη το11 
νι· >011 μίξη::: %ιωι 20%. Λιrrο:: ο τυωτος χι1ψ1ης ιίνιtι 
ιbιιιίτιιΗι cι;ωτι λιομιηικι\ ιπη οκλη η1νοη μι· ιrφι\ . 
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Σχήμα 3: Τυπικ6 παράδειγμα της π(δρασης του ΡΟΖΖΟLΙΤΗ 42 
στην αντοχή σε θλίψη τ υ σκυροδ ματος σκλ-ηρυμέ

νου στους 20· (68. F) 
Σημείωση: Μια σχrδιυ. μένη αντοχή, π.χ. 2 kgjcm' 
μπορε( να επιτευχθεί νωρίτερα με τη Χ ήση του 

P07..ZOLITH 42 Γ. 

'Οποτι ωωιτι ιτ<ιι ιπιτίιχυνuη n1ς σχλη ηΝοης του Τι{\ . 

>Οδ 'μυ.τος σι κρυο και ό, mινισωτu.ι χ η) rη του π •. 

σμικτου 1' ZZOLITI Ι 105F 1\ RI II·OI3UlLl) 1000 μ ιt.ι 
με τ J>OZZO LITI 1 42 r πr ισο6τε )() για τη μι ιωση 
νc ){)ύ πα(?α γιcι την πλιωτικοποιηοη τuι σκυ δι μ<ιτος. 
Σε αυτ( ς τις πι )ιπτcίιοτι ς, το σκυ οδrμα δεν Οα π )(πη 

νΗ (χιι κιί.Οιοη μιγιtλι;τι Q1J των J(){} μι 170 n1111 

11 σιινδι•ιιcψ ι'vη ι v(ιιγι ω τ111 • 1'0/ί'ΟΙ 1111 4:> ( Ι μι· 

κωτοιο ωτι\ τοπ 1οιινιι<r f >Οι ντιι π )<Ι<lftιΚΊ<t ,τ ι• μι ιιίι 

νο1•ν το νι 1< 1ι ινcιι1~111111 ΗΙ cιιcι ι λιιιη ιi~ιιν ι ίνιιι ι ;τι Οι• 

μφ1j lf ω 1ζψη1 των ιιι ιzικcιJ • μηzιινc %ιι 1ν cιντοzcι') \' 



Πρότυπα 

Οι ιδιότητες του ΡΟΖΖΟLΙΊΉ 42 CF αvταποκρί
νονtαι στις απαιτήσεις του ΑSΓΜ C 494 και για τα 
επιταχυντικά πρ6σμικτα (τύπου C) και για τα πρό
σμικτα μείωσης του νερού μίξης και ταυτόχρονα 
επιταχυντικά (τύπου Ε). 

Οι ιδιότητες του ΡΟΖΖΟLJΊΉ 42 CF ανταποκρί
νονται στις απαιτήσεις των προτύπων UNI 7101, 
7105 και 7109, για πρ6σμικτα επιταχυντικά και 
πλαστικοποιητικά αντί.στοιχα. 

Τεχνική Σημείωση: ΣκυQ6δεμα κα'tά 'tη διάQκεια 

'tO" χειμώνα 
Όταν η θερμοκρασία του yερού ανάμιξης, που δεν 
έχει ενωθεί χημικά με το τσιμέντο, πέσει κάτω από 
τους 0°C (32°F), το νερό ανάμιξης αρχίζει να 
παγώνει αυξάνοντας τον όγκο του κατά 10% περί
που. Αν αυτό συμβεί 6ταν το σκυρόδεμα αρχίσει να 
σκληραίνει, θα λάβσυν χώρα τάσεις εφελκυσμού 
μέσα στο σκυρόδεμα που μπορούν να προκαλέσουν 

ταα~υθα: 
• Την αποσύνδεση των αδρανών από τον τσιμεντο-

,ιολτό. , , 
• .Μειωμένη σuμπυκνωση ~αι αvτ_οχες. 
pωγμές και επιφανειακη αποσαθρωση . 

~ δυνατότητα μείωσης του σημείου πήξης του 
ov με τη χρήση άλλων προσμίκτων δεν ωφελεί 

νεQ θ, , λ · ν Jtράξη κα ως, ακομα και τα πιο αποτε εσμα-
σtll , /' θ , Jtρόσμικτα μπορουν να χαμη illΚJoυν τη ερμο-

τι.κασία μόνο κατά 2 έως 3°C (4 έως 6°F). Γι' αυτόν 
κρα , , δ' 

')..,όγο τα πιο προηγμενα προτυπα σκυρο εματος 

το ' , Α λ' Γ-Λ 1 , λπ ) , (Α ερικής, Γερμανιας, γγ ιας, UJ\11.ιας κ. . ορι-

ζ ~ διάφορες προφυλάξεις ώστε η θερμοκρασία 
ου σκυροδέματός να διατηρείται στους 5 έως l0°C 
του λ, , , , 
(41 έως 50°F), του αχιστον μεχρις στου το σκυρο-
δε α αποκτήσει μια αντοχή θλίψης των 50 kg/cm1 

μ ' ' , 
περίπου, ώστε να μπορει να αντεχει τις τασεις που 

προέρχονται από την αύξηση όγ%ου του νcρού. 
Αυτές οι πρ φυλάξεις συμπεριί.αμβάνουν τη θcρ-

ανσt] των μιγμάτων, την κατάίj.ηλη προστασία του 
μ ' ' ' 
σκυ οδ 'ματος και τη χρηση επιταχυντικων προσμι-

κτων. 

Οι μ~οι1λές για τη σκυ(>οδέη1ση %ατά η1 διά >-
χcια ίΟ χ ιμ<i>να συνοψίζονται στα κατωτέρω : 

• Χπησφοποιι· ίστι: φ >ror..o τσψέ\'ΤΟ ιιψηλψ: ποιό

τη~ας, κιιλιί. ωτοΟψπ μfνο σε Οερμfς όrtαμι· vές 
1] σιλι5 χωι>ίc υΊuιισία. 

• Χι111<ΗfΙΟΠοιι ιιπι· υφηλη ()οοοi .ο"(ίιι τοψΙ"\'ΗιJν 

(350 rω~ 400 kι,:Jιη ' ), ατός φι1σιι.ιί. ωτ<) 1ι c μιιtι-

κές σκυροδετήσεις. 

• Μειώστε την αναλογία του νερού ανάμι~ης, 
πάντοτε σύμφωνα με την εργασιμότητα. 

•Αυξήστε τη θερμοκρασία του σκυροδέματος κατά 
τη διάρκεια της σκυροδέτησής του (θfρμαίνοντας 
τα διάφορα υλικά, μέσα μεταφοράς, ξυλ6τυπους, 
κ.λπ.). 

• Η σκυροδέτηση θα πρέπει να είναι συνεχής και 
. χωρίς καθυστερήσεις που οφείλονται Of κακ1i 

οργάνωση . 

•Η σκυροδέτηση θα πρέπει να γίνει κατά τη διάρ
κεια του πιο θερμού διαστήμ~ς της ημέρας. 

•Αν χρειαστεί, ζεστάνετε τους ξυλότυπους πριν 
την τοποθέτηση τους. Αν είναι δυνατόν. χ ησιμο
ποιεί.στε κλειστούς και μονωτικούς ξυλότυπους. 

• Προστατεύετε το σκυρόδεμα αμέσως μετά την 
τοποθέτηση και δόνηση του. 

•Η σκυροδέτηση, για μικρές κατασκευές ή εκτε
θειμένες επιφάνειες που απαιτοίΙV ειδική προ
στασία, θα πρέπει να γίνεται μόνο σε ζεστό 
καιρ6 . 

• Δεν πρέπει να βρε'ξετε το σκυρόδεμα μ >'.ρ 10 
νερό μόλις ξεκαλουπωθεί ή μόλις αφαιρεθούν τα 
θερμαινόμενα καλύμματα. 

•Η θερμοκρασία του σκυροδέματος μ.1-τορεί να 
αυξηθεί κατά 1° αυξάνοντας κατά: 

2°C (4°F) τη θερμοκρασία των αδραν<ί)\' 

4 °C (7°F) τη θερμοκρασία του νερού ή 

8°C (15°F) τη θερμοκρασία του τσψέ\'ΤΟU. 

• Η θερμοκρασία του φρέσκου σκυροδέματ ς μπ -
ρεί να υπολογισθεί με την ακόλο θη ε:~ίσωση: 

Τ°wέσκουσ-ι.υ έματο; = 0·22 (ηPj+TcPc) + T/a+Ta,raι 
0,22 (Pj+Pc) + Pa+P

31 

Όπου : Τ c = Θι·ρ μοr..ραςJίά τ υ τυιμι,'Τυι· 
Τί = - ερμ κ ασία των αδ ανιιJν 

Τ a = Θερμοr.ρασία του νr ύ 

Τ,1 ί = Θι-ρμοr.ρασία του,.,. οι• στιι ιιi'ι ''"·ij 

!) 1 - Ι3ι( )0, ΗΟ Jανων 

1) c Β<ι )Ο; τοιμ(ντοι1 

J >ϊι U<ι )ιΚ νι-ι1ού 

Ι\1 ί = Βυι_1ι), \'( υο1Ι οτιι ω\ΗJ\111 
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POZZOLITH lOSF 

Πλαστικοποιητικό πρόσμικτο για τη μείωση του 
νερού μίξης και την αύξηση των αρχικών αλλά και 
τελικών μηχανικών αντοχών 
(Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ASTM C-494, 
Τύπος Α, Uni Νο. 7102 και BS 5075) 
Περιγραφή 

Το ΡΟΖΖΟLΠΗ l05F είναι ένα καφέ υγρό με 
βάση συνθετικά υλικά και τροποποιημένα λιγνο
σουλφωνικά άλατα. Όταν προστεθεί στο σκυρόδε
μα, το Πρόσμικτο προσκολλάται στους κόκκους του 
τσιμέντου διευκολύνοντας τη διασπορά του. Κατά 
συνέπεια, διευκολύνεται η ροή των κόκκων του τσι
μέντου και επομένως επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 
ρευστότητα του μίγματος. Το POZZOLITH 105F 
αυξάνει την εργασιμότητα και επιταχύνει την αρχι
κή μηχανικ11 αντοχ11 του σκι:ροδέματο,ς, χωρί~ 
κάποια απώλεφ στην τελικη μηχανικη αντοχη. 

Συσκευασία και αποθήκευση 

Το POZZOLITH l05F διατίθεται σε βαρέλια των 
210 lt ή χύμα. , , 
Το υλικό πρέπει να αποθηκευεται σε χωρους με 
θερμοκρασία όχι μικρότερη των + 5 • C Αν το υλικό 
παγώσει, θα πρ~ι,να ζεσταθεί μέχpι. του~ +20°C 
και να αναδευθει μεχρι την επανασυσταση του. 

Πλεονεκτήματα 

• Μεγαλύτερη εργασιμότητα και ευκολότερη σκυ-

ροδέτηση · , , , , 
• Μεγαλύτερη αρχικη μηχανικη αντοχη, ακομα και 

σε σκυροδέματα με ιπτάμενη τέφρα. 
• Μεγαλύτερη τελική μηχανικ~ αντοχή. , , 
• Μεγαλύτερη χαρακτηριστικη μηχανικη αντοχη. 
• Καλύτερα εμφανή σκυροδέματα. 
• Καλύτερο επιφανειακό φινίρισμα. 

Δοσολογία 
τ POZZOLITH 105 γενικά χρησιμοποιείται σε 
~σολογία από 0,2 έως 0,4 lt ανά 100 kg τσιμέντου. 
Η καλύτερη δόση είναι 0,3 Ιt ανά 100 kg τσιμέντου. 

Τρόπος χρήσης , , , .. , , 
Το POZZOLJTH 105~ ειναι ενα υγρο n:ροιογ ε-~οι
μο για χρήση , κu.ι μπαινει στον αναμικτηρα μ~ζι με 
το νερό ανάμιξηc:. Διατίθεται και δ σ μ τρικο 
σύστημα. 

Συμβατ<iτητυ. , ,. 
Το ι)οz.zοιΓΓΗ JOS f· είναι συμβuτο με οι.ους τους 
τύπουc: τσιμέντων Portland, τσιμέντων μ θηραϊκή 
γη και-τσιμέντων ψικαμίνου. ~πίσης, σι_νιστάται 
χω για σκυ οδr~ι (ι.τα που πr )ι 'χουν υπαμ νη 

τέ<[{>α. , ,. 
Ί 0 Ι) 7/,01 ΙΤΙ 1 J ()') ( ι· ίνω οιψf~ατο μr οι. η1ς τοι1c: 

τι;;τοι,,. 111 ι~ιι.zτιι.ι:ι'' ;τιιοομιzτων που Ηντ<ι;τοzvινο 
ντιι.ι οτι ::: Π(Ηιi'>ιιιΛιιι.ψ ς υ 1, Λ ΤΜ Κ<ιι DJ γ ι ιι 
την ;τιιοιιοΊ.1 1'1] ΟΖl'ΟΟ()ι μιίτων <1\1 !JΟ~Τ\Κtί)\' ΟΤΟlΙζ 
ί'.Ι"ι.λ1\1•~ ψι•-η ~ 1πιί1 1 111::Ξη . ~201000, η 11ι 1 ν\'>1 1ιωμι νη 
1.ιιψ1η ΊΙΙΙ' 1 '0/ί'ΟΙ . ΙΤΙ 1 1011 1: 111 το 1VI~ ωτωπι 
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τα δύο πρόσμικτα να πρ ίΟενται χωριστά . 

Εργασψότητα 

Το POZZOLITH 105F αυξάνει την εργασψότητα 
του σκυροδέματος με την ίδια αναλογία νερού / 
τσιμέντου, κάνοντας εύκολη την σκυροδέτησή του 
χωρίς να επιδρά αρνητικά στις μηχανικές αντοχές 
του. Στις περισσότερες περιπrώσεις, η εργασιμόn1-
τα, καθώς και οι μηχανικές αντοχές, αυξάνουν. 

Συνοχή 

Το ΡΟΖΖΟLΠΗ 105F βελτιώνει το επιφανειακό 
φινίρισμα . Λόγω της καλύτερης πρόσφυσής του και 
της αποτελεσματικ11ς διασποράς του τσιμεντοπ λ
τού που περι.έχει POZZOLITH 105F, επιτυγχάνε
ται βελτιωμένο επιφανειακό φι\ιίρισμα, όχι μόνο ο 
επίπεδες, αλλά και σε κάθετες~πιφάν ι ς. Η βελ
τιωμένη πρόσφυση του σκυροδέματος μ 
ΡΟΖΖΟLΠΗ 105F, μειώνει το διαχωρισμό, διατη
ρεί το σκυρόδεμα ομοιογενές και ελαπώνει την 
εφίδρωση. 

Χρόνοι πήξης 

Το POZZOLITH 105F ελέγχει τους χρόνουςπήξη;. 
Στην καθιερωμένη αναλογW. των 0,2 lt/100 kg όχι 
μόνο δεν επηρεάζει αρνητικά τους χρόνους ξεκα
λουπώματος, αλλά και βελτιώνει τις αρχικές και 
τελικές μηχανικές αντοχές (στην 1 η μέρα και στις 
28 μέρες). Μεγαλύτερη δοσολογία του 
POZZOLITH 105F (0,3 Ιt έως: 0,6 Ιι ανά 100 kg τσι
μέντου) μειώνουν ελαφρά τους χρόνους m)ξης (0,5-
1 ώρα) και επαυξάνουν την αρχική σ-ι.λή ν 1 
παρέχοντας συγχρόνως μεγαλί~τερες τελικές μηχα
νικές αντοχές. 

Μηχανική αντοχή 

Το POZZOLITH 105F βελτιώνει τις μηχανικές 
αντοχές. Σκυρόδεμα που περιέχει POZZOLITH 
105F παρέχει βελτιωμένες αντοχές σε θλίψη και 
κάμψη με τον ίδιο λόγο νερού /τσιμέντου. Το πλεο
νέκτημα στις αρχικές αντοχές είναι q-.ιανε όσε %\.'· 

ροδέματα με υπάμενη τέφρα όπου τα συνηΟισμένα 
πλαστικοποιητά πρόσμικτα δ ν μπορούν να αντι
δράσουν στην επιβραδυντική επίδ αση της ιπτάμε
νης τέφρας. 

Χαρακτηριστική αντοχή 

Τ Ρ ZZOUTH 105F βελτιι6ν ε ι τη zα χκτη ιστι 
κ11 <ι,-τοz11 . Το POZZOLJTH IOSF, πuραοκευ ιζο 
ντας: πε )ισσότε ο ομοιο γ.ε ν1j ~κυρ δεματrι. μωι'Jνrι 
τη σταUερ1j απόκλιση, u ξάν \'Τας τη Ί..U ακτη ιστι-
κ11 αντ χ1j . . 

Συνά<f ιυ 

Το 1 ΖΖΟLΙΤΗ IU5f· αυt.<iνει τη m•ν<ίqηιι του 
οχι~ι1()ί)ιΊιι1.το:: ιπο χιί.λ1•[1fι. Τη Βι/.τιωμ(νη χ<ι α 
κη1lJ11ηι-ι.ιί τι11ν ι1%L'l1oh1 μωω\' μr Ι 1ΟΖΖΟ Ι ΙΤ\ 1 
1051 i'.ιιι ο μιι<τJμι'νος i.<J"(O~ \Τ )t)\1 t τοιμίν11η 1 • ι;τι 
τ 11' ;τ(\l'\' ιιιο. (~ri .τιωμ{νη ουν<ιq ι·ω τοι• οκι1L1t1ί)ιμ<1 · 
1<\::: 1110 ι.ιιί.ι•(\<ι. <αομιι. ιιιι μι 1η χ()η<Jη ω ι1η%1ι 
%\1)\' ;τι 10111\'Τω\' . 
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Κύκλοι ψύξης - απόψυξης 
Το POZZOLITH 105F παρέχει μεγαλύτερη αντοχή 
στον κύκλο ψύξης - απόψυξης των αερακτικών σκυ
ροδεμάτων. Η συνδυασμένη, ταυτόχρονη χρήση του 
POZZOLITH 105F και του αερακτικού MVR προσ
δίδει στο σκυρόδεμα μεγαλύτερη αντοχή στους 
κύκλους ψύξης - ωτόψυξης καθώς και μεγαλύτερες 
μηχανικές αντοχές σε σύγκριση με το σκυρόδεμα 
χωρίς πρόσμικτα. 

Στεγανότητα 

Το POZZOLITH 105F βελτιώνει τη στεγανότητα. 
Λόγω της μείωσης του λόγου νερού Ι τσιμέντου και 
της ομοιογένειας του σκυροδέματος με 
POZZOUTH lOSF-η οποί.α οφεG..εται στην καλύ
τερη διασπορά των κόκκων τσιμέντου μέσα στο σκυ
ρόδεμα - προκύπτει αύξηση της στεγανότητάς του. 

Επίδραση της θ~μοκρασίας 

Η ποιότητα του σκληρυμένου σκυροδέματος με 
POZZOLITH 105F βελτιώνεται και στα θερμά και 
στα ψυχρά κλίματα. Ωστόσο, συνιστάται η χρήση του 
ΡΟΖΖΟLΙΊΉ 132 (επιβραδυντικού) στις περιπτώ
σεις που η εργασιμότητα του σκυροδέματος πρέπει 
να διατηρηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο (1 έως 2 
ώρες) και σε υψηλές θερμοκρασίες ( + 30 • C). 

Τρόπος προδιαγραφής 

Όλα τα σκυροδέματα θα πρέπει να περιέχουν το 
πλαστικοποιητικό και μειωτικό του νερού αναμίξεως 
πρ6σμικτο POZZOLITH lOSF, για αυξημένες αρχι
κές και τελtχές μηχανικές αντοχές. 

Mac Beton Hellas sa 
ΙΙ1jνα : ll ιl\·i :- -φιίιΗΙ ]() • 10fJ 71 ΛΙJιίν<~ 
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POZZOLITH 132 

Πρόσμικτο σκυροδέματος, μειωτής νερού για την 
παQασχευή σ-κυQΟδεμάτων ρευστών με εργασιμό
τητα μεγάλης διάρκειας. Δεv περιέχει χλωριούχα. 
(Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ASTM C 494-
79 τύπος Β και D, UNI 7108 και 7104-72, BS 5075) 

Περιγραφή 

Το ΡΟΖΖΟLΙΊΉ 132 είναι υγρ6 χρώματος κασια
νού με βάση συνθετικά προί6vτα και τροποποιημέ
να Ιignosulphonates. Το ΡΟΖΖΟLΠΉ 132 δεν 
περιέχει χλωριούχα. 
Όταν προστίθεται στο σκυρόδεμα, το πρ6σμικτο 
απορροφάται πάνω στους κ~κκους του τσψέντου 
διευκολύνοντας η1 διασπορα του. Κατά συνέπεια, 
διευκολύνεται η ροή των κ6κκων του τσιμέντου και 
επομένως επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ρευστότητα 
του μίγματος. · , , 
Το POZZOLITH 132 επιβ~δυνει,την ~ικη ενυ
δάτωση του τσψέντου κατα τις πρωτες ωρες και 
αυτό προκαλεί καθυστέρηση της αρχικής πήξης και 
παράταση της εργασιμ6τητας. 
Πάντως η σκλήρυνση που ακολουθεf δεν τρο~ποι
είται ουσιαο:ικά και {_:σι ~ρειται μu; αυξηση 
ων μηχανικων αντοχων ανάλογη με τη μειωση του 
τ , 
νερού -τ:ου μιγματος. 

Μεταφορά και αποθήκευση 

~ pQZZOLITH 132 διατίθεται σε βαρελια των 

2fo λίτρων ή χύμα σε δεξαμενές. !ο υλικ6,θα πρέ
πει να διατη9είται σε θερμο~ρασιθα μεγ<f ιττερη των 
o·c Σε περιπτωση που παγωσει, α πρι:.Πει να 

ζε~αθεί τουλάχιστον μέχρι τους 20°C και να ανα-
μειχθεί. 

Πλεονεκtήματα 

• Μεγαλύτερη εργασιμότητα και ευκολία στη, σκυ
ροδέτηση ακ6μα και σε υψηλές θερμοκρασιες. 

• Μεγαλύτερη διατήρηση της εργ~σιμότητ~ς. , 
• Καθυστέρηση στους χρόνους πηξης χωρις αιιω-

λε ια των μηχανικών αντοχών. 
• Ευκολία και ταχύτητα στην άντληση. 
• Μεγαλύτε ες τελικές μηχανικές αντοχές. 
• Μεγαλύτ ρη στεγανότητα και διάρκεια ζωής του 

σχυροδέ ματοc. 
• Καλύπ α ψ<fΦ'1l σκυροδέματα. , 
• Μι γαλύτεuη δυνατοτητα επι ν ιακού φινιρι 

σματος. 

Δοσολογία 

Η δόση του l'OZZOUTH 132 μπ ι:ί να ποικ_ίλ ι 
ωτι) Ο.2 i ιτιΗι ι ω; 0.7 ί.ίτρα ανcί 100 χγ . τοιμεντου. 
ι J ;ωι.ι!π )η Ω<>υη είνυι πεοίπου 0.4 λίτ α αν<ί 100 
Ί.Υ >. τηιμι ντωι. Μι: ι•ιΊαί.ύτrvrc ΟΟ<Η ις 0,5-0,7 , 
i.ίτ )ιt <tνα lfJ(} ΖΊυ τι1ιμ{ντο11, μπο ΗΊ να bιcηη(>η0ιΊ 
η ι JΊΙΙ<Ημ<)τψ<Ι Ί!(J ιιι γ<ι.ί.<ι ΛΙΟ\'l%<t <Ίιωπ1]μιιτιι 
<ικ<ψιι %uι οι t: οτιi %1.ίμιηυ (J() '). 

Τρόπος χρήσης 
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Το POZ:ZOLITH 132 είν~ι υγρό,,έτοιμο για χρήση 
και μπαινει, στον αναμικτηρα μαζι με το νερό ανά
μιξης. Διατιθενται δοοομετρητές. 

Συνεcrrασία 

Το ΡΟΖΖΟLΠΗ 132 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μ 
τσιμέντο PORTLAND, τσιμέντα με θηιvιϊκη' γη 

~ .. ~ , 'Οτ 1:.-:~ και 
με τv"t"'ντα υψικαμινου. αν υπάρχει ιπτάμενη 
τέφρα και εφ' όσον απαιτούνται μεγάλες αρχικέc 
μηχανικές αντοχές, συνιστάται η χρήση του -
POZZOLITH 105F. 
Τ,? POZZOUTH 132,συνεργάζεται με όλους τους 
τυπους των αερακτικων ΠQΟσμύcτων που ανταπο
κρίνονται στις προδιαγραφές ~ΤΜ, UNI, DIN, 
AASHO, κ.λπ. για την παρασκευή σκυροδεμάτων 
ανθεκτικών σε κύκλους ψύξης και απόψυξης. 
Πάντως κατά τη χρήση του POZZOLITH 132 με το 
MVR θα πρέπει να μπαίνουν χωριστά τα δύο πρό
σμικτα. 

ΕQγασιμότητα 

Η προσθ,ήκη του ΡΟΖΖΟLΠΉ 132 αυξάνει την 
εργασιμοτητα του σκυροδέματος χωρίς να μειώνο
νται οι μηχανικές του αντοχές. Η ρευστοποιητική 
δ~άση του_ΡΟΖΖΟLΠΗ 132 περιλαμβάνεται μετα
ξυ ;ων δρασεων εν6ς παραδοσιακού ρευστοποιη
του και ενός υπερευστοποιητού. Εάν θε'λουμε να 
πετύχουμ~ ένα πλαο:ικό σκυρόδεμα (κάθηση = 10 
εκ.) αρκει να προσθεσουμε 0,25 λίτρα του 
POZZOLITH 132 ανά 100 χγρ. τσιμένου σε ένα 
σχυρίδεμα με καθήση 4 εκ. 
Ειδικώτερα το POZZOLITH 132 συνιστάται για 
την παραγωγή ρευστών σκυροδεμάτων 
(κάθηση= 20 εκ.) μέσης ποιότητας (Β s 300). 
Για να πετύχουμε ένα σκυρόδεμα ρευστ6 αρκεί να 
προσθέσουμε 0,4 λίτρα του POZZOLITH 132 ανά 
100 χγρ. τσιμέντου σε ένα σκυ 6δεμα με πλαστική 
συνεκτιχότητα (κάθηση = 10 εκ.). Για την παρα
σχευή ρευστών σκυροδεμάτων χωρίς διαχωρισμό 
(ρ οπλαστικά σκυρ δέματα) ψηλής ποι 'τητας 
(Β > 300), συνιστάται η χρήση των υλικιί)ν 
RH OBUILD με τα οποία μπορ ύμε να μετατρέ
ψουμε ένα σχυρόδ μα 'φυγρο (;ι.ά ηση = 2 Fκ .) σε 
ένα ρεοπλαmικό σκυ όδcμα (κά ηση ~ 20 εκ.) 

Συνοχή 

Η καλύτερη διασπορά 1ων κ 'κκων τοι.• τσιμ 'ντοι• -
δηλαδ1Ί η διάλυση των σβόλων τσιμέντ ι• που σχη
ματίζοντcι.ι - επιφέρει μια κ ιλύτερη σι.·νοχ11 στο 
O%t' )όδεμα μειώνοντας σημαντι%(ι. το δι ιχωρισμΌ. 

ΧQ()ν<Η π1\ξης 

Οι χ χ)νοι ro]t.η; επη(> άζοντω <αι) τη !lf ~ηιοκυιι 
Οι<ι τοι• 0%1' iobrμ<noς, ωτο τιc. Οι 01ωι··:ι_)ί,ψfτ Hz:; 
οι•νΟψι::: το1• π [Η[l<ί.λλοντοc κυι <L1υ τη η•ν0ιοι 1 
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του μίγματος. Στον Πίνακα 1 φαίνονται οι τιμές των 
χρ6νων πήξης σε διάφορες θερμοκρασίες για σκυ
ροδέματα (κάθηση 6-7 εκ.) χωρίς πρ6σμικτο, παρα
σκευασμένα και δοκιμασμένα σύμφωνα με την προ
διαγραφή ASTM C-403. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ι. Επί~ση της θqnιο~σίας στους ΧQόνους 
χήξης του cnnJQOδlματoς (μέσες τψiς). 

θΕΡΜΟΚΡΑΣ~ ΑΡΧΙΚΗΠΗΞΗ ΊΈΛΙΚΗΠΗΞΗ 
("q (ώρες) (ώρες) 

5 11 17 

10 8 13 
20 5 8 
30 4 7 

40 3 6 

Σε γενικές γραμμές ο χρ6νος αρχικής πήξης κατά 
ASTM, αντιστοιχεί σιη δυνατότητα να ξαναδονηθεί 
το σκυρ6δεμα ~ε να μην υπάρξει αρμός εργασίας 
μεταξύ των δ~ο σκυροδετήσεων. Ο χρ6νος τελικής 
πήξης κατά ASTM αντιστοιχεί στην αρχική σκλή
ρυνση και πε"ρίπου συμπίπτει με τον ελάχιστο απαι
τούμενο χρ6νο για το ξεκαλούπωμα των δοκιμίων 
στο εργαστήριο. Ο χρ6νος αρχικής πήξης κατά 
ASTM διαιρούμενος διά 2 δίνει μια ένδειξη του 
χρ6νου του διαθέσιμου για την τοποθέτηση του σκυ
ροδέματος. Η προσθήκη του ΡΟΖΖΟLΠΗ 132 D 
τροποποιεί τους χρόνους πήξης 6πως ενδεικτικά 
φαίνεται στον πίνακα 2. 

Πίναχας 2. ~ση τοu ΡΟΖΖΟUΊΉ 132 στσυς ΧQόνοuς 
πήξης τοu σ'Χ\ιQΟδέματος (μlσες τψiς). 

POZZOUΠi 132 
ΕΠΙΒΡΑΔ ΥΝΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔ ΥΝΣΗ 
ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΗΞΗΣ ΊΈΛΙΚΗΣ ΠΗΞΗΣ 

(%επί του τσιμέ,-τοu) 
(ώρες) (ώρες) 

Ο.Ο 0.8 Ο.Ο 

0.2 0.5 0.5 
0.4 2 2 
0.6 4.5 4.5 
0.8 8 8 
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Τόσο οι χρ6νοι πήξης του σκυροδέματος χωρίς πρό
σμικτο (πίνακας 1) 6σο και οι επιβραδύνσεις της 
πήξης που προκαλούνται απ6 το POZZOLin-I 132 
(πίνακας 2) είναι μόνο ενδεικτικοί. Επομένω; για 
να έχουμε στοιχεία που να αναφέρονται στις ειδικές 
συνθήκες του έργου θα πρέπει να γίνουν οι δοκιμές 
των χρ6νων πήξης με τα υλικά που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν στο εργοτάξιο και κάτω από τιc 
ίδιες θερμο-υγρομετρικές συνθήκες περιβάλλοντός. 

Μηχανική αvιοχή 

Λόγω της μείωσης του νερού του μίγματος -από 5 
έως 10% ανόλογα με τη δ6ση του ΡΟΖΖΟLΠΉ 
132- η μηχανική αντοχή σε θλίψη προκύπτει αισθη
τά βελτιωμένη. Ο Πίνακας 3 δίνει μερικά τυπικά 
αποτελέσματα που έχουμε με το ΡΟΖΖΟLΠΉ 132. 

Στεγανόtηtα και ανθεκtικόtηtα 

Λόγω της μείωσης του λόγου .,ερό / τσιμέντο, έχου
με ένα σκυρ6δεμα πιο πυκνό και λιγότερο πορώδες 
και κατά συνέπεια με μειωμένη υδατοπερατότητα. 
Αυτό προκαλεί μια μικρότερη διείσδυση βλαβερών 
ουσιών στο σκυρ6δεμα και επομένως μια μεγαλύτε
ρη ανθεκτικότητα του σκυροδέματος. 

ΤQ6πος~γQ«φής 
;Ολο το σκυρ6δεμα θα πρέπει να περιέχει 
ΡΟΖΖΟLΓΠΙ 132, πρόσμικτο μειωτικό νερού, για 
την παρασκευή σκυροδεμάτων ρευστών με εργασι
μ6τητα μεγάλης διάρκειας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Τuπι.χό παφδειγμα μηχανucής αvtοχής σε σκ\JQΟδέματα με 310 λfQ· τσψtvιο 
PORTLAND (ιταλυcής ΠCJQαγωγής). 1ψμος (μέτQΟ λεπτότητας = 2 9ό) = 36% χοντQό αδQα-
νές (μεγίστη διάμετQος = 2,5 εκ.) = 64%. ΣuνtήQηση σε 2o·c. ' ' 
ΡΟΖΖΟLΙΠΙ 132 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ (kg/cm2) 
Λ(τρα / 100 λ'(ρ . Νερό Κάθηση 

Τσιμέντου Τσιμέντο (εκ.) 1 μέρα 3 μέρες 

ο.ο 0.62 20.0 68 144 
0.2 0.58 20.5 87 191 
0.4 0.54 20.5 69 20 
0.6 0.53 21.0 24 18 

Mac Beton Hellas sa 
ΑΟήνα: Ιl <1νcπιστη11 ί1)1J 10 • 1 Oli 71 Λθ 1jνα 

Τηλ. (Ο 1) 36(ΚJ. 74fJ - Jf100.742 · 31i21 .2/J4 • F ;ι (ΟΙ) 3Ci44 .8.S6 
ΘωcrαλοΥίκη: Φψίγι.ων 1 Υ.<Η Μ οοzιίιq, • 54(1 26 Θcοσ<1λονίκη 
Τηλ. ω Ι ) 525.450 • 1 -;ι χ (03 1) 52<J.37<J 
1 Ι άτuu : Χιι Ηιλιί1 1 :τ11 31 • 2112 25 Ι Ι ιί.τι_ΗΙ • Ί 111.. (OC1 Ι) 272.~\ΊΧ 
1 ; ι\ (0(1 I ) '272.Χ7Χ 

7 μέρες 28 μέρες 

242 338 

317 437 

32 464 

34 1 479 

~Ξ/ 
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POZZOLITH 
390Ν 
Περιγραφή 
Το POZZOLITH 390 Ν ε{ναι υγρό, ~ματος καφέ 

• ωρ(ς χλώριο, ικανό να μειωσει τον λόγο 
=ΙJ°~~ντο διατηρώντας την (δια εργασψότητα 
ή 

/ 
και να αυξήσει την εργασψότητα με τον (διο 

λόγο νερό / τσψέντο. 

Συοκευασrα και αποθήκευση 
Το POZZOLITH 390 Ν διατlθεται σε 6ορtλιο των 

210 
λ(τρων ή χύμα σε δεξαμενή. Συνιστάται να διc;ι-

ρε{ται το υλικό σε +5oC. Σε περlπτωση που πογω
~ θα πρέπει να ζεσταθε( τουλάχιστον μέχρι τους 
+30°C και να αναμιχθεL. 

Δοοολοyr~ : 
ΡΟΖΖΟLΪΤΗ 390 Ν γενικό χρησιμοποιε!ται σε 

Το α από ο,2 έως Ο,8 λ!τρο ανά 100 kg τσι
δοσΟλΟ~πορούν να χρησψοποιηθούν και διαφορε
~ΟΙJ~λογfες ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες 
τουtργΟΙJ. 

Πλεονεκ-mματα 
έσ με τους κοινούς ρευστοποιητές, το 

Σε ~Υοι~Η 390 Ν παρουσιάζεται σαν υλικό πολύ :'t).U<TO σχετικό με τις επιθυμητές χοροκτηριστι
ι<tς ιδιότητες του σκυροδέματος. 

rιaτf προτιμόται ενας ρευατοποιητής 
με δοαολογfα μεγόλου φόαματος 

: rενικό οι υπερευστοποιη;ές έχουν 
0 
την μεγ!στη 

· πόδοση με δοσολογ!α γυρω ?Το 1 Υο ~ατά βάρος 
0 tντοu Σε δοσολογ!ες πολυ χαμηλωτερες (π.χ. 
τσ~μ- ο,4%) οι κοινοl ρευστοποιητές παρουσιάζουν 
Ο~ύτερα αποτελέσματα από τους υπερευστοποιη
~ές όπως σχηματικά φαίνεται στο Σχήμα 1. 
Αντιθέτως. το POZZOLITH 390 Ν προσφέρει 
ι<αλύτερα αποτελέσματα ή το~λάόχλιστον Τ? !δια με 
τους κοινούς ρευστοποιητές σ ο το φασμα της 
δοσολογlας του, απο 0,2 - 0,8 (Σχήμα 2): . 
Ειδικό παρουσιάζει μ!α α_πόδοση καθαρα _μεγαλυτε
ρη από εκεlνη των κοινων ρευστοποιητω~ και των 
uπε ευστοπσιητών σε δοσολσγlα ~εταξυ Ο .~ και 
0 ,7 ~ο. Το POZZOLITH 390 Ν επιτρεπει επομενως, 

~~ 
40 

... UJ 

S5 ~ο 
g~~ JO 

"' :.< ::i: 
ΥΠΕΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ...... 

~i?~ 20 
~wC 
.,,. ::i: '::! 
;: ::r: Q. ... ----...... c 
:ι: w )( ιο --- . .. ΡΕΥΣ10ΠΟΙΗ1ΗΣ 
111 χ 
>: ... , , 
"'w , ... , 

ο 
, _.__.__. 

uo 07 Ο < οι 06 ο ι 2 

Δοοολογιο προομι 1 ου % 

ΙΧ'\μο 1: Πaρόδειγιιο κοιιιιu λιις οnόόοο•κ · δοοολοyιο γιό vo nιuο ι οπ0<11 · 
τή και γιο ιvο υnερcuοι οιιοιη 111 

Υπερευατοποιητής / πλαστικοποιητής 
για την παραyω~ ρευστών ακυροδε
μότων με ρευστότητα μεyόλης 
διόρκειας. Δεν περιtχει χλώρια. 
Ανταποιφ(νεται στις προδιαγραφές ASTM C 
494 τύπος Β και D και G UNI 7102, 7104 και 
8145 NF Ρ 18-333 ΡΑ νιι - 1/312. 

έχοντας ένα μόνο υλικό και διαφοροποιώντας την 
δοσολογ(α του, να επιτυγχάνεται ένα φάσμα αποδό
σεων αριcετά ευρύ. 

Τρόπος χρήσης 

Το POZZOLITH 390 Ν ειναι υγρό έτο.ψο για χρήση 
και μπαfνει στον αναμικτήρο μαζl με το νερό 
ανάμιξης. Το αποτέλεσμα ρευστοποlησης ή μείωσης 
του νερού ανάμιξης εlναι καλύτερο όταν το πρόσμι
κτο προστtθεται στο σκυρόδεμα μετά την προσθήκη 
του 50-70% του νερού ανάμιξης. Απαγορεύεται η 
προσθήκη του πρόσμικτου nόνω σε στεγνά αδρανή 
και τσψtντο, γιατί τότε μειώνεται η ρευστοποιη11κή 
δράση του προσμLκτου. Διατίθενται δοσομετρητές. 

Συμ6ατότητα 

Το POZZOLITH 390 Ν ε!ναι συμβατό με όλα το 
τσψέντα και τα οερακτικά που αντοποtφ!νονται στις 
προδιαγραφές UNI και ASTM. Συνιστάται η χρήση 
των προσμLκτων POZZOLITH 390 Ν και MVA σε 
όλες τιc; περιπτώσεις που αποιτε(ται ένα σκυρόδεμα 
ανθεκτικό σε κύκλους ψύξης και απόψυξης. 

Ερyαοιμότητα 

Το POZZOLITH 390 Ν διατηρεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα την εργασψότητο του νωπού σκυροδέμα
τος. Ο ακριβής χρόνος της διατήρησης της εργασι
μότητ~ς εξαρτάται εκτός απο την θερμοκραοlα, απο 
τον τυπο του τσιμέντου, οπο την φύση των αδρα
νών, απο τον τρόπο μεταφοράς και οπο την δοσολο
γlα του προσμ!κτου. Μεγαλύτερες δοσολογίες επι
τρέπουν την διατήρηση της εργασιμότητας του νω
πού σκυροδέματος για μεγαλύτερα χρονικό διαστή
ματα. 

Μηχανικές αντοχές 

Χάρη στη μεlωση του λόγου νερόfτσψέντο , το 
POZZOLITH 390 Ν βελτιώνει όλες τις ιδιότητες του 
σκληρυμένου σκυροδέματος: μεγαλύτερες μηχανι 
κές αντοχές, μικρότερη υδατοπερατότητα , μεγαλύ
τερη διάρκεια ζωής, χαμηλώτερη συρρίκνωση και 
ερπυσμός. 

Σαν παράδειγμα αναφέρονται μερικά τυπικό αποτε
λέσματα αντοχής σε θλίψη με το ΡΟΖΖΟLΙΤΗ 390 
Ν , σε δοσολογ!ες 0,3 % (Πίν . 1) και 0,7 % (Πίν . 2). 

γnεpeγποnοιΗΤΗΣ 

20 
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Συνιστάται για χρήση σε: 

• Μαζικές σιαιροδετήσεις 
• Ετοψο σκυρόδεμα 
• Αντλήσψο σκυρόδεμα 
• Σκυροδετήσεις σε ζεστά κλfματα 
• Για μακρινές μεταφορές 

Επιθυμητό αποτέλεσμα: 

• Ελaχιστοποlηση της μεγlστης θερμοκρασίας του 
σκυροδέματος 

ηrνοκας 1. 

Τιίnος tQl.IMoo POZZOUTH 390 Ν 
Νερό/ l!ooMoy(a % ιιατό 

δόρος τοιμtντοu Τσιμtνrο 

Πόρτλανt ο.ο 0.7 
κανοννώ 0.3 0.66 

Πόρτλαντ ο.ο 0.69 
υψηλής αντοχής 0.3 0.65 

Ποζολονtκό ο.ο 0.71 
κονονuιό 0.3 0.67 

Υψικαμ{νοο ο .ο 0.7 
κοvονν<ό 0.3 0.66 

r 

• Διατήρηση της εργασψότητας του οιαιροδtματος 
για μεγάλα χρονtΚά διαστήματα 

• Εύκολη άντληση 
• Σταθερή υψηλή ποιότητα 

• Μεγάλες μηχανικές αντοχtς 
• Στεγανότητα 

• Μεγάλη διάρκεια ζωής του σκυροδtματος 

Για περισσότερες πληροφορfες οnευθυνθεfτε 
στον τοπικό τεχνικό της Mac Beton Hellas sa. 

ΚΔθηοη 
Αντοχή σι: θλΙfη MPa 

αn 
1 ημtρο 3~ 7~ 28~ 

15 3.8 11.0 16.4 26.1 
15 4.5 12.6 18.6 292 
15 42 142 20.3 30.5 
15 5.3 16.3 23.0 34.1 
15 2.8 8.0 12..6 21 .Ο 
15 3.3 8.8 14.0 23.3 . 
15 3.5 8.7 

6 

15.6 23.6 
15 4.0 10.1 6 17.5 26.4 

Δοοολογ(ο τoψtvrou: 300 kg/m' • ι.Ιι:ytστη δlάμι:τρος οδρανών: 25 mm • θερμοιφοο(α: 20 'C 

ηrνοκος 2. 

ΤUrιος τοψtvιου POZZOUTH 390 Ν 
Ηφό( Κόθηοη δοοολσy(ο % ιcαrό 
Ταψtντο 

δόρος mμtvrou αn 

Πόρτλαντ ο.ο 0.73 22 
κονονuιό 0.7 0.63 22 

Πόρτλαντ Ο.Ο 0.72 22 
υψηλής αντοχής 0.7 0.62 22 

Ποζολονικό Ο.Ο 0.75 22 
KOVOW<ό 0.7 0.65 22 

Υψικαμiνοο ο.ο 0.74 22 
κανονικό 0.7 0 .64 22 

Δοοολογ(ο τσψtντοι.r 300 kg/m' • Μι:ytστη διόμετρος οδρονών: 25 mm • θερμοοφοοlο: 20 'C 

Mac Beton Hellas sa 
Αθηνο. Πανεπιστημίου 10 • 106 71 Αθηνο 

Τηλ (01J3GOO740 · 3600 742 3621 204 • F<1x (01) 3644.85 

Θr.σσaλονικη : Φρογκων 1 οι Μοοκωφ • 54 2 Θεσσολονιf\η 
Τηλ (031) 525 950 • Faχ (031) 529.379 

Πaτρa: Χορολομπη 31 • 2 2 25 Ποτρο · Τηλ. (Ο 1) 272 878 
FM (ΓJΓ1) ?1? 1378 

Αντοχή σι: βλιφοη MPa 

1 ημtρο 3~ 7~ 28 Ι)ιtρος 

3.4 10.1 15.0 24.1 
5.0 13.8 20.3 31 .6 
3.6 12.8 18.5 282 
6.1 18.0 252 36.9 
2.9 12.4 182 26.5 
4.8 17.3 24.8 35.4 

3.7 12.1 18.3 26.3 
5.9 07.1 24.9 35.5 
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RHEOBUILD® 
5500 

Ισχυρός υπερευστοποιητής σκυρο- l 
δέματος που χρησιμοποιεfται για την ~:. 
παραγωγή εξαιρεπκό υψηλής αντο
χής, ρεοπλαστικού σκυροδέματος με 
μεγάλο χρόνο διατήρησης της εργα
σιμότητας. Δεν περιέχει χλωρlδια. 
Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές 
UNI 8145 και ASTM XiC-494 

ο Rheobuild 5500 είναι ένα πρόσμικτο που αποτελείται 
πό υδατοδιαλυτά πολuμερή πολλαπλών λεπουργιών τα 
ποία επηρρεάζουν iα διάφορα ορυκτά συστατικό του 
σψέντου. 
ο Rheobuild 5500 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την πα-
ωγή ρεοπλαστικού σκυροδέματος με μεγάλο χρόνο 

ιατήρησης της εργασψότητας του ακόμα και με τσι
α υψηλής περιεκτικότητας σε c;.. 

υσκευασία & αποθήκευση 

ο Rheobuild 5500 διατίθεται σε βαρέλια των 250 kg ή 
αι χύμα. Το Rheobυild 5500 θα πρέπει να αποθηκεύε
αι σε χώρους που η θερμοκρασία τους δεν πέφτει κά
ω από τους 5° C. Αν το υλικό παγώσει θα πρέπει να 
ερμανθεί στους 30° C και να αναδευτεί μέχρι να απο
αταστάθεί τελείως . 

'ροι εφαρμογής 

ο Rheobuitd 5500 συνιστάται για όλα τα υψηλής αντο
ς σκυροδέματα όπου απαπείται μεγάλος χρόνος δια
ρησης της εργασιμότητας τους. 

ο Rheobuild 5500 παρέχει ρεοπλαστικό (ρευστό και χω
ίς διαχωρισμό) σκυρόδεμα με χαμηλό λόγο ΝΠ. Το 
heobυild 5500 εξασφαλίζει ότι το σκυρόδεμα θα διατη
ήσει την ρευστότητα του για περισσότερο από 90 λε-
ά στους 20° C,ειδικότερα με τσιμέντα τύπου 1 55 ή με 
ιμέντα που έχουν τάση να χάνουν γρήγορα την ρευ

ότητα τους. 

ο Rheobuild 5500 είνα ι σχεδιασμένο για την παρασκευή 
ολύ υψηλής ποιότητος σκυροδέματος και επομένως η 
οσότητα του τσιμέντου στο σκυρόδεμα θα πρέπει να 
·va ι ψηλή ( > 350 kg/m1 

) 

(τύπος G ). 

Οδηγίες χρήσεως 

Το Rheobuίld 5500 είναι υγρό πρόaμικτο, έτοιμο 
για χρήση το οποίο προστίθεται στο σκυρόδεμα 
μαζί με το νερό αναμίξεως. 
Η πλαστικοποιητική δράση ή η μείωση του νερού 
αναμίξεως είναι πιο έντονη αν το πρόσμικτο προ
στίθεται στο σκυρόδεμα αφού έχει προσrεθε{ το 
50%-70% της ποσότητας του νερού αναμίξεως. ο 
χρόνος αναμ{ξεως θα πρέπει να ε{ναι αρκετός 
ώστε να επιτευχθε( ένα ομοιογενές μ{γμα. Η προ
σθήκη του Rheobuild 5500 σε στεγνό αδρανή θα 
πρέπει να αποφεύγεται. 

Συνεργασιμότητα 

Το Rheobuild 5500 ειδικότερα συνιστάται για τσι
μέντα τύπου Portland με υψηλή περιεκτικότητα σε 
C

3
A( >10% ). Όταν χρησιμοποιείται με τσιμέντο χα

μηλής περιεκτικότητας σε C
3
A μπορεί να παρατη

ρηθεί καθυστέρηση στην πήξη και μείωση των αρ
χικών μηχανικών αντοχών. 
Σαν γενικό κανόνα το Rheobuild 5500 ε(ναι συμβα
τό με όλα τα πρόσμικτα που ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές ASTM & UNI. 
Η χρήση του Rheobuild 5500 συνιστάται πάντα με 
τα ακόλουθα υλικά : 

• MICRO-AIR8 200(MVR) αερακτικό πρόσμι 
κτο που παράγει σκυρόδεμα σε κύκλους ψύξης 
απόψυξης. 

• STABILMAC" διογκωτικό πρόσμικτο για την 
παρασκευή μη συρρικνούμενου σκυροδέματος . 

• Μεταλλικές ίνες γιο την παραγωγή ινοπλισμε
νου σκυροδέματος . 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Μορφή 
Χρώμα 
Πυκνότητα @ 20°C (g/cm3

) 

Ξηρό υπόλοιπο% 
pH 
Ιξώδες @ 20°C 
Na_.O ισο ύνομο 

υγρό 
καφέ 

1.208_0 025 
39 5_ 1 ο 
9 5±0 5 

40 :t 10 MPa s c 
4 335 _ο 1 ~., 

Ma.st r Buιld r 
Τ -chnologι s 



laster Builders 
Γechnologies 

Δοσολογία 

Η δοσολογ{α του Aheobuίld 5500 κυμαίνεται από 1-2 kg 
/100 kg τσιμέντου.Η ακριβής δόση εξαρτάται από τις 
απαιrήσεις του κάθε έργου. 

Ωρfμανση 

Για την προστασία της επιφάνειας του νωπού σκυροδέ
ματος από την έκθεση του στον αέρα συνιστάται να 
χρησψοποιήσετε MACKURE• C σαν υλικό ωρίμανσης. 

Ασφάλεια 

Το Aheobuίld 5500 δεν περιέχει επικίνδννες ουσίες που 
απαιτούν επισήμανση. 

Mac Beton Hellas sa 

Αθήνα : Πανεπιστημίου 10 106 71 Αθήνα 
Τηλ (01) 3600 740 - 3600 742 3621 204 FAX (01) 3644.85 

Θεσσαλονίκη Φραγκων 1 & Μοσκώφ - 546 2 Θrοοaλονικη 
Τηλ . (031) 525 950 F ΑΧ (031) 529 379 

Πάτρα Χαρολόμnη 31 • 2 2 25 Πότρο 
Τηλ. (0 1) 272 878 ΓΑΧ (Ο 1J 272 878 
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RHEOBUILD® 
~000 

&ριγροφή 
Το Rheobuild 5000 . είναι ένας υπερευστοποιητής με βά
cη υδατοδιαλυτά πολυμερή ειδικής συνθέσεως για να 
επιφέρουν μεγάλη διασπορά των κόκκων του τσιμέντου. 
Όταν το Rheobuild 5000 προστεθεί στο σκυρόδεμα, τα 
μόρια των πολυμερών του με αρνητικό φορτίο απορρο
φούνrαι στην επιφάνεια των κόκκων του τσιμέντου δημι
ουργώντας μ(α ηλεκτροσταnκή απώθηση. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα την βελτίωση της διασποράς των κόκκων 
του τσιμέντου στο νερό και επομένως το μίγμα γίνεται 
πιο ρεοπλαστικό και χωρίς διαχωρισμό. 
Το Rheobuild 5000 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την πα
ραγωγή ρεοπλαστικού σκυροδέματος με μεγάλο χρόνο 
διατήρησης της εργασψότητας του αλλά συγχρόνως με 
υψηλtς, αρχικές και τελικές μηχανικές αντοχές . 

Συσκευασία & αποθήκευση 

Το Rheobuίld 5000 διατίθεται σε βαρέλια των 250 kg ή 
χύμα. Το Rheobυild 5000 θα πρέπει να αποθηκεύε
σε χώρους που η θερμοκρασία τους δεν πέφτει κά

τω από τους 5° C .Αν το υλικό παγώσει θα πρέπει να 
θερμανθεί στους 300 C και να αναδευτεί μέχρι να απο
κατασταθε( τελείως . 

Πλεονεκτήματα 

Λόγω της ειδικής χημικής συνθέσεως του το Rheobuild 
5000 μπορεί να επιφέρει πολύ μεγάλη μείωση του νε

~ ρού αναμίξεως στο σκυρόδεμα. Η μείωση αυτή αυξάνει 
1 σημαντικά τις μηχανικές αντοχές του σκυροδέματος και 
1 ειδικότερα τις αρχικές του . Για αυτό το λόγο το 
~ Rheobuild 5000 συνιστάται για την βιομηχανία προκατα-
1 σκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος όπου ο κύκλος 
: ωρίμανσης με ατμό μπορεί να μειωθεί . Επίσης με την 
χρήση του Rheobυild 5000 βελτιώνεται η εμφάνιση της 

~ επιφάνειας των προκατασκευασμένων στοιχείων και 
' , ισχυροποιείται η επικάλυψη του οπλισμού 
• Το Rheobuild 5000 ειναι σχεδιοσμένο γιο την παρασκευή 
πολύ υψηλής ποιότητος σκυροδέματος και επομένως η 
8σότητα του τσιμεντου στο σκυρόδεμα θα πρέπει νο 
•οι ψηλι) (>350 kg/m') 

ισχυρός υπερευστοποιητής σκυροδέ
ματος που χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή ρεοπλαστικού, ανθεκτικού 
στο χρόνο σκυροδέματος με υψηλές 
ορχικές μηχανικές αντοχές. Δεν πε
ριέχει χλωρίδια. 
Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές 
UNI 8145 και ASTM C494 (τύπος~~-
A&F ), ASTM C1017 (τύπος 1). 

Δοσολογία 

Η δοσολογία του Rheobυild 5000 κυμαίνεται από 
0,8-2 kg /100 kg τσιμέντου . Η ακριβής δόση εξαρ
τάται από ~ις απαιτήσεις του κάθε έργου . 

Οδηγίες χρήσεως 

Το Rheobuίld 5000 είναι υγρό πρόσμιΙ<Το, έτοιμο 
για χρήση το οποίο προστίθεται στο σκυρόδεμα 
μαζ( με τα άλλα συστατικά . Η πλαστικοποιητική 
δράση ή η με(ωση του νερού αναμίξεως ε(ναι πιο 
έντονη αν το πρόσμικτο προστ(θεται στο σκυρόδε
μα αφού έχει προστεθεί το 50%-70% της ποσότη
τας του νερού αναμίξεως. Ο χρόνος αναμίξεως θα 
πρέπει να είναι αρκετός ώστε να επιτευχθεί ένα 
ομοιογενές μίγμα . Η προσθήκη του Rheobυild 5000 
σε στεγνά αδρανή θα πρέπει να αποφευγεται. 

Ιυνεργασιμότητα 

Το Rheobυild 5000 είναι συμβατό με όλα τα πρό
σμικτα τύπου Portland , υψικαμίνου και ποζολόνης 
καθώς και με όλα τα πρόσμικτα που παράγει η 
Mac Beton Hellas. Παρόλα αυτά συμβουλευτείτε 
έναν τεχνικό της Mac πριν χρησιμοποιήσετε το 
Rheobuild 5000 με κάποιο άλλο πρόσμι ο . 

Η χρήση του Rheobυild 5000 συνιστάται πάντα με 
το ακόλουθο υλικά : 

• MICRO-AIR 200 (MVR) αεροκτικό rοοσμικτο 
που παράγει σκυρόδεμα ανθεκτικό σε r u .J.ouς 
ψύξης απόψυξης. 

• STABILMAC διογκωτικό."πρόσμικτο τια την πα 
ρασκευή μη συρρικνούμενου σκυροδέμc:ος 

• Μεταλλικές ίνες γιο την παραγωγή ι.οπλισμ -
νου σκυροδέματος 

• MACKURE C υλικό συντήρησης · -: να ηρο- ' 
στατεύει την επιφάνεια του νωηού σκυ~.':.δεμα~ ος 

Master Build rs 
τ chnologies 

' 
. ·' 
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