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Descriere

Xypex este un tratament chimic unic pentru
impermeabilizarea, protecţia şi îmbunătăţirea
caracteristicilor betonului. XYPEX ADMIX C-1000 se
adăugă la amestecul de beton în momentul dozării.
Xypex Admix C-1000 constă  din ciment Portland şi
diferite substanţe chimice active. Aceste substanţe
active reacţionează cu apa în betonul proaspăt şi cu
produşii secundari din hidratarea cimentului pentru a
determina o reacţie catalitică. Această reacţie
generează o formaţiune cristalină insolubilă prin porii
şi căile capilare ale betonului care izolează permanent
betonul şi previne penetrarea apei şi altor lichide din
orice direcţie.

NOTĂ: Xypex Admix C-Series a fost special formulat
pentru diferite proiecte şi condiţii de temperatură.
Xypex Admix C-1000 este conceput pentru beton,
unde se doreşte o întârziere de priză de la normală la
uşoară. Vezi timpul de priza şi rezistenţă pentru mai
multe detalii. Consultaţi-vă cu un reprezentant tehnic
Xypex pentru cel mai adecvat produs Xypex Admix
pentru proiectul dvs.

Conformitate

Xypex Admix C-1000 respectă cerinţele AS 1478.1,
ca aditiv tip SN pentru aplicaţii speciale.

Recomandat pentru:

• Rezervoare
• Staţii de tratare a apei şi canalizare
• Structuri secundare de izolare
• Tunele şi sisteme de metrou
• Seifuri subterane
• Fundaţii şi subsoluri
• Structuri de parcare
• Piscine de înot
• Componente prefabricate
• Plăci de acoperiş

Avantaje

• Rezistență la presiuni hidrostatice extreme de
la suprafaţa pozitivă sau negativă a plăcii de
beton

• Devine parte integrală din substrat
• Foarte rezistent la agenţii chimici agresivi
• Poate izola fisuri de până la 0,4 mm
• Permite betonului să respire
• Nu este toxic

• Tratamentul este permanent
• Se adaugă la beton în momentul dozării şi drept

urmare nu se supune restricţiilor climatice
• Creşte flexibilitatea în programarea construcţiei

Ambalare

Xypex Admix C-1000 este disponibil la cutii de tablă care
conţine 25 kg. Pentru proiecte mari, sunt disponibile
pachete personalizate.

Depozitare

Produsele Xypex trebuie depozitate la o temperatură
minimă de +7 grade C şi în spaţii uscate. Durata
valabilităţii este de un an atunci când sunt depozitate în
condiţii adecvate.

Dozare

Xypex Admix C-1000:
2% - 5% faţă greutatea conţinutului de ciment.

Consultaţi departamentul tehnic Xypex din România sau
reprezentantul local Xypex pentru asistență în stabilirea
dozei adecvat şi pentru informaţii suplimentare privind
rezistenta chimică sporită, performanța optimă a
betonului sau respectarea cerinţelor specifice şi
condiţiilor proiectului dvs.

Metode de aditivare

1. XYPEX ADMIX poate fi adăugat în beton sau mortar
în momentul dozării componentelor la staţia de
preparare. Se recomandă ca XYPEX ADMIX să fie
amestecat cu agregatele înaintea adăugării cimentului
şi a apei. Amestecarea   betonului se va face în conti-
nuare după practica obişnuită.

2. De asemenea XYPEX ADMIX C 1000 mai poate fi
adăugat la prepararea tencuielilor impermeabile în staţii
necentralizate sau centralizate. Conţinutul de ciment al
acestora nu trebuie să fie mai mic de 450 Kg ciment la
metru cub. Se adaugă 3% aditiv faţă de cantitatea de
ciment. Întregul amestec este apoi  malaxat minim 5
minute.

XYPEX ADMIX C-1000, la aditivare, direct în malaxor se
va amesteca aditivul corespunzător cu apă (5 părţi praf
cu 3 părţi apă) după care se toarnă în malaxor şi se lasă
în agitare 10 - 15 min.

Trebuie evitată adăugarea     pulberii XYPEX ADMIX
direct în betonul proaspăt, deoarece există posibilitatea
ca aceasta să nu se  disperseze uniform în beton,
rezultând un amestec neomogen.



TIMPUL DE PRIZĂ ŞI REZISTENŢĂ

Timpul de priză a betonului este afectat de compoziţia
chimică şi fizică a ingredientelor, temperatura
betonului şi condiţiile climatice. Prelungirea timpului
de priză poate să apară în cazul folosirii Xypex Admix
C-1000. Timpul de prelungire depinde de amestecul
de beton şi rata de dozaj Admix. Betonul de conţine
Xypex Admix poate dezvolta rezistenţe finale mai mari
decât betonul simplu. Se recomandă  amestecuri de
probă în condiţiile proiectului pentru a determina
timpul de priză şi rezistenţa betonului.

LIMITĂRI

La punerea în operă a Xypex Admix, temperatura
amestecului de beton trebuie să fie peste + 4 grade C.

INFORMAŢII PRIVIND MANIPULAREA SIGURĂ

Xypex este un produs alcalin. Ca praf de ciment sau
amestec, Xypex poate cauza iritaţii semnificative ale
ochilor şi pielii. Indicaţiile pentru tratarea acestor
probleme sunt clar detaliate pe toate găleţile şi
pachetele Xypex. Producătorul menţine în acelaşi
timp Fișe Tehnice  de Securitate complete şi
actualizate pentru toate produsele sale. Fiecare fișă
conţine informaţii de sănătate şi securitate pentru
protecţia angajaţilor şi clienţilor. Contactaţi
reprezentantul Xypex pentru România înainte de
depozitarea sau utilizarea produsului.

PERMEABILITATE

Testul de Permeabilitate la Apă ACCI
„Permeabilitatea la apă a betonului”, U.S. Army
Corps of Engineers CRD C48-73, “Permeability of
Concrete”, Aviles Engineering Corp., Houston,
USA

Mostrele de beton ce conţin Xypex Admix la diferite
dozaje (3% şi  5%) au fost testate pentru
permeabilitatea  la apă, faţă de mostrele de control.
Toate mostrele au fost supuse la o presiune de 10 bar
(100 metri înălţimea coloanei de apă) timp de două
săptămâni. După 24 ore probele martor au fost
penetrate de apă faţă de probele aditivate cu Admix
care au prezentat penetrări de 1,5 mm după 5 zile .
Pentru mai multe informaţii contactaţi reprezentantul
XYPEX pentru România

REZISTENŢA LA COMPRESIUNE

ASTM C 39, „Rezistenţa la compresiune a
specimenelor cilindrice de beton”, HBT Agra,
Vancouver, Canada

Testele efectuate conţinând Xypex Admix la diferite
dozaje 1%, 3% şi 5% au înregistrat creşteri
semnificative ale rezistenţei la compresiune după 28
zile cu valori cuprinse între 5% şi  20% funcţie de
dozajul de aditiv utilizat, faţă de probele martor .

REZISTENŢA CHIMICĂ

AS   2350.14 „Schimbarea lungimii în soluţie de
sulfat”, Centrul Australian pentru Construcţii şi
Inovaţie, Universitatea New South Wales, Sidney,
Australia

Potenţiala expansiune a betonului în medii de sulfat a
fost evaluată în conformitate cu AS2350.14 prin
scufundarea mostrelor într-o soluţie de sulfat timp de 16
săptămâni. Mostrele de beton ce conţineau Xypex Admix
la diferite doze (2% şi 5%) au fost testate în comparaţie
cu mostre de control netratate pentru rezistenţa la sulfat.
Datele testului au arătat că folosirea Xypex Admix a
demonstrat îmbunătăţiri semnificative în rezistenţa la
sulfat (expansiune redusă). Mostrele cu Xypex Admix la
dozaj de 5% au rezultat într-o expansiune mai redusă în
soluţia de sulfat.

„Testul de rezistenţă la sulfat”, Taywood Engineering
LTd., Perth, Australia

Mostrele de beton tratate cu Xypex Admix au fost
scufundate într-o soluţie de sulfat de amoniu pentru
„rezistenţa în medii dure”. Performanţa tehnologiei
cristaline Xypex a fost comparată cu cinci alte betoane,
inclusiv unul care conţinea ciment rezistent la sulfat.
Fiecare dintre mostrele de test s-a conservat după şapte
zile şi  apoi a fost amplasată în soluţie de sulfat de
amoniu (132 g/ L) timp de 180 de zile. Rata de coroziune
a fost stabilită prin măsurarea pierderii de greutate şi
schimbarea lungimii a fost notată săptămânal.
Tehnologia cristalină Xypex a îmbunătăţit substanţial
performanta betonului în comparaţie cu betonul de
referinţă şi a dat un rezultat foarte similar cu betonul
rezistent la sulfat. Mostrele tratate cu Xypex Admix au
dat, de asemenea, cel mai înalt nivel de protecţie după
modificarea în lungime.

NT BUILD 44, Test modificat ACCI, „Difuzia clorurii
prin NordTest cu 3% soluţie NaCl”, Centrul
Australian pentru Construcţii şi Inovaţie,
Universitatea New South Wales, Sidney, Australia

Betoanele aditivate cu Xypex Admix au fost scufundate
într-o soluţie de 3% clorura de sodiu timp de cel puţin 35
de zile. Factorii de difuzie a clorurii au fost calculaţi
conform cu Legea a Doua a lui Fick în baza conţinutului
de clorură în mostrele de beton după scufundare.
Reduceri semnificative în factorii de difuzie au fost
observate pe toate betoanele aditivate cu Xypex Admix,
de până la 45% în comparaţie cu betoanele de control.
Betoanele modificate cu doze mari de Xypex Admix au
arătat cel mai înalt nivel de protecţie în testul de difuzie la
clorură.



JIS, „Testul de durabilitate chimică”, Compania de
Utilităţi din Japonia, Raport de test intern, Tokyo,
Japonia

Mostrele de beton ce conţin Xypex Admix au fost
testate contra cinci mostre care conţin alţi aditivi şi
contra unei mostre de control, pentru a determina
rezistența la coroziune şi deteriorare cauzată de
contactul cu agenţi chimici agresivi. Toate mostrele au
fost scufundate într-o soluţie de acid sulfuric 5% la 20
grade C timp de şase luni. Au fost realizate diferite
evaluări şi  măsurători în fiecare lună pe durata
testului,   inclusiv: comparaţii fotografice, modulul
dinamic relativ de elasticitate, schimbare procentuală
în lungime, rigiditate flexurală şi de greutate. Deşi
mostra Xypex Admix a fost supusă unor condiţii acide
cu   mult   peste limitele publicate, rezultatele au
confirmat că mostra cu Xypex Admix a avut cea mai
bună performanţă din toate cele şapte mostre testate.

„Testul de rezistenţă la acid sulfuric”, Aviles
Engineering Corporation, Houston, SUA

Mostre de beton conţinând Xypex Admix la diferite
dozaje (3%, 5% şi 7%) au fost testate contra unor
mostre de control netratate pentru rezistenţa la acid
sulfuric. După scufundare în acid sulfuric, fiecare
mostră a fost testată pentru pierderi în greutate zilnic,
până când s-a obţinut o pierdere în greutate de 50%
sau un răspuns definitiv. Pierderea de greutate în
procente a mostrelor ce conţineau Xypex Admix a fost
semnificativ mai mică decât cea a  mostrelor de
control.

DURABILITATEA LA ÎNGHEŢ/ DEZGHEŢ

ASTM C 666 „Durabilitatea la îngheţ/ dezgheţ”,
Laborator Independent, Cleveland, SUA

După 300 de cicluri de îngheţ/ dezgheţ, mostrele
tratate cu Xypex Admix au arătat o durabilitate relativă
de 94%.

EXPUNEREA LA APĂ POTABILĂ

AS/ NZS 4020 „Produse pentru utilizare în contact cu
apă  potabilă”, Centrul Australian pentru Calitatea
Apei, Adelaide, Australia de Sud

NSF 61 „Componenţa Sistemului de Apă Potabilă –
Efecte pentru Sănătate”, NSF International, Ann
Arbor, SUA

Testarea   la expunerea apei potabile în contact cu
mostrele tratate cu Xypex Admix nu a prezentat efecte
dăunătoare.

Pentru   informaţii suplimentare privind testările de
laborator a betonului aditivat cu XYPEX ADMIX C-1000
vă rugăm să contactaţi reprezentantul pentru România.

GARANŢIE

Producătorul XYPEX C.E. s.r.o. garantează că
produsele realizate de acesta nu conţin defecte de
materiale şi de calitate. În cazul în care un produs se
dovedeşte a fi defect, răspunderea producătorului va fi
limitată la înlocuirea produsului în regim ex-factory.
Producătorul nu oferă garanţii cu privire la adecvarea
produselor pentru un anumit scop particular. Utilizatorul
va stabili adecvarea produsului pentru aplicaţia
intenţionată; va respecta indicaţiile de folosire şi
informaţiile pentru manipulare sigură   disponibile la
Xypex; dacă este cazul, va angaja un aplicator Xypex cu
experienţă şi îşi va asuma toate riscurile şi răspunderile
în legătură cu utilizarea acestui produs.

ATENŢIE

Produsele Xypex sunt puternic alcaline. Protejaţi mâinile
cu mănuşi de cauciuc.
Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. În caz contrar, clătiţi cu
apă în abundenţă.
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