
PEREFLUID-NFS

BETONDA SIVILAŞTIRICI KATKI (SÜPER AKI ŞKANLA ŞTIRICI)
Poz No: 04.613/1-A

GENEL A - SIVI BETON 
PEREFLUID-NFS melamin polimerleri Katkısız   betondaki  su/çimento oranı
sentezi ve tansioaktif maddeler karışımı bir azaltılmaz. Şantiyede, harç suyunun
beton katkısıdır. Bu katkı ilavesi ile beton ilavesini takiben PEREFLUID-NFS katılır.
sıvılaşır. PEREFLUID-NFS ile sıvılaşmış Betonier gerekli bir süre daha çalıştırıldıktan 
beton homojen olur. sonra beton alınır. Hazır beton imalinde ,
Segregasyon yapmaz. dökümden evvel mixere katılır. Ancak bu

halde, beton en az 2 ila 5 dakika daha 
KULLANMA M İKTARI karıştırılır.
100 kg çimentoya 0,7 ila 2,5 kg'dır.
Plastik beton imali için 1,0 kg yeterlidir. B - ERKEN YÜKSEK MUKAVEMET

Katkısız   betondaki  su/çimento oranı arzu
- KULLANIM ALANI edilen kıvama göre azaltılır. Bu halde 
- Çok teçhizatı betonlarda betondaki ilk ve son mukavemet önemli 
- Dallerde, endüstriyel döşemelerde derecede artar.
- Düzgün yüzeyli betonlarda 
- Hazır betonlarda ÖZEL HUSUSLAR
- Prekast elemanlarda Sıvılaştırılacak beton karışımı itina ile 

Ön gerilimli yapılarda hazırlanmalıdır. Granülometri, pompa
Genellikle sıvı ve yüksek plastik betonlarında olduğu gibi, daha fazla ince 
konsistansta beton istenilen mahallerde malzeme ihtiva etmelidir.
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konsistansta beton istenilen mahallerde malzeme ihtiva etmelidir.

UYGULAMA DEPOLAMA 
PEREFLUID-NFS, sıvılaştırılacak beton Bozulmamış ambalajlarda 18 ay süreyle 
kullanımından önce, harç suyuna katılır. muhafaza edilebilir.
Veya betoniere harç suyundan sonra Donması halinde, ılık bir mahalde kendi
dökülür. Takiben iyi bir beton elde etmek kendine çözülmeye bırakılmalı,
için bilinen işlemler yapılır. kullanmadan çalkalanmalıdır.

ÖZELL İKLER İ STANDARTLAR
Şekli                  : Sıvı ASTM C 494-81 tip A ve F
Renk                  : Açık
Yoğunluk          : 1.20 AMBALAJ
Donma Noktası : -2°C Plastik bidon 25 kg
Klorür :  Yok Varil 250 kg

ÖNEMLİ HUSUSLARDA,BÜROMUZLA
GÖRÜŞMENİZ RİCA OLUNUR.


