
Tan›m›:
Kristalize yap›da, s›v› su geçirimsizlik beton katk›s›d›r. 
Yap›s›ndaki kimyasal maddeler, betonun bünyesinde 
bulunan nem ve serbest kireç ile reaksiyona girerek 
betonun içerisine derinlemesine nüfuz eder, kapiler 
boşluk ve gözeneklerde çözülmeyen kristaller oluşturur.

Kullan›m Alanlar›:
Kristalize kapiler su geçirimsizlik istenen tüm beton 
uygulamalar›nda (su depolar›, temel ve perde duvarlar›, 
tüneller ve metrolar, kanallar, rezervuarlar, havuzlar ve 
prekast elemanlar vb) katk› olarak kullan›l›r. 

Avantajlar›:
• Kür süresi esnas›nda ve su ile her temas›nda 

sürekli aktif olup betondaki kapiler boşluklar› 
çözülmeyen nano boyuttaki kristaller ile doldurarak 
sürekli s›zd›rmazl›k sağlar.

• S›v› olarak beton kar›ş›m›na kat›ld›ğ› için toz 
ürünlerle k›yasland›ğ›nda topaklanma riski olmadan 
rahat kar›şt›r›l›r.

• AQUAF‹X L‹K‹T ile yal›t›lm›ş beton hem pozitif, 
hem de negatif su bas›nc›na karş› dayan›kl›d›r.

• Zehirli değildir. AQUAF‹X L‹K‹T ile yal›t›lm›ş 
betonun su depolar›nda kullan›lmas›nda bir 
sak›nca yoktur.

• Su buhar› geçirimli olup betonun nefes almas›n› sağlar.
• AQUAF‹X L‹K‹T betonun içindeki donat› demirini 

korozyona karş› korur ve betonun bas›nç ve 
   donma - çözünme dayan›m›n› artt›r›r.

Uygulama Bilgileri:
• Uygulama öncesi bidondaki AQUAF‹X L‹K‹T’i 

çalkalay›n›z.
• AQUAF‹X L‹K‹T betonun içerisine ihtiva ettiği 

çimento ağ›rl›ğ›n›n %2 - 3’ü oran›nda kat›l›r.
• Bu kar›ş›m beton santralinde yap›lacaksa, ürün 

beton kar›ş›m suyunun içerisine eklenir ve bu 
kar›ş›m betonun içerisine en son bileşen olarak 
kat›l›r. Şantiyede beton mikseri içerisinde 
döküme haz›r haldeki betonun içerisine kat›larak 
beklemeksizin yaklaş›k 5 dakika kar›şt›r›l›r.

• Ürünün çal›şma süresi kar›ş›ma eklendikten sonra  
yaklaş›k 50 dakikad›r.

Tüketim:
Su/Çimento ≤ 0,45 ise beton kar›ş›m›ndaki çimento 
ağ›rl›ğ›n›n %2’si kadar,
Su/Çimento ~ 0,50 ise beton kar›ş›m›ndaki çimento 
ağ›rl›ğ›n›n %2,5’i kadar,
Su/Çimento = 0,55 ise beton kar›ş›m›ndaki çimento 
ağ›rl›ğ›n›n %3’ü kadar kar›ş›ma eklenir.
(Su/Çimento oran›n›n 0,55’ten fazla olmamas› gerekir.)

Dikkat:
• +10°C'nin alt›nda ve +30°C'nin üzerindeki s›cakl›klarda 

uygulamadan kaç›n›n›z.
• Kar›ş›m›n elle yap›lmamas›, mutlaka mikser 

içine kat›larak mekanik yollardan yap›lmas› 
gereklidir, aksi halde homojen bir kar›ş›m elde 
edilemeyecektir.

• Beton kar›ş›m›nda CEM II veya III portland 
çimento kullan›m› söz konusu ise priz geciktirici 
kullan›lmas› uygun olabilir. Betona kat›lmas› 
gereken diğer katk›lar olmas› durumunda da 
kullan›m öncesi ön test yap›lmal›d›r.

• AQUAF‹X L‹K‹T uygulanacak betonda kullan›lacak 
agregalar›n temiz ve doğru elek aral›klar›nda 
olmas› gereklidir.

• Ürünün eklendiği uygulamalarda kar›şt›rma 
sebebiyle köpük oluşabilir.

• Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya 
direkt güneşe ve rüzgâra aç›k alanlarda uygulamadan 
kaç›n›n›z.

• Ürünü +10°C’nin alt›nda depolamay›n›z. Aksi 
takdirde malzemede kristalleşme başlayabilir. 
Bu durumda ürün kar›şt›r›larak homojen hale 
getirildikten sonra kullan›labilir.

Ambalaj:
30 kg’l›k plastik bidon ve 200 kg’l›k varillerde

Raf Ömrü:
Ağz› aç›lmam›ş ambalaj›nda +10°C s›cakl›k üzerinde 
12 ay süre ile saklanabilir. Kullan›m öncesi iyice 
çalkalay›n›z. Donmaya karş› koruyunuz.

Sağl›k ve Emniyet:
Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve 
depolama s›ras›nda g›da ürünleri, deri, göz ve ağ›zla 
temas ettirilmemelidir. Uygulama esnas›nda, iş ve 
işçi sağl›ğ› kurallar›na uygun iş elbisesi, koruyucu 
eldiven, gözlük ve maske kullan›lmal›d›r. Kaza ile 
yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta 
bol su ile y›kay›n›z. Çocuklar›n erişemeyeceği 
yerlerde depolanmal›d›r.

Teknik Özellikleri
Görünüş : Aç›k kahverengi s›v›
 S›v› Yoğunluk : ~ 1,15 kg/lt (20°C)
Uygulama S›cakl›ğ› : +10°C ile +30°C aras› 
Kar›ş›m ‹çinde Çal›şma Süresi : 50 dakika

Ürünler için verilen uygulama talimatlar› ve teknik değerler, 23±2°C s›cakl›k ve %50±5 bağ›l nemli ortam koşullar›nda, uluslararas› standartlara göre yapt›ğ›m›z testler ve 
tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullar›na bağl› olarak bu değerler değişebilir. Yüksek s›cakl›klar süreleri k›salt›r, düşük s›cakl›klar uzat›r.
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Ürün Kodu: 30 kg: 61030, 200 kg: 61200


