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P R E FABRICA T E & BETON TURNAT

Protecție împotriva coroziunii induse de microbi
și atac chimic – Impermeabilizare beton

EFECT ANTIMICROBIAN & GRAD DE COROZIUNE
ISO 22196 (Modificat) “Evaluarea efectului Antimicrobian
al Xypex Bio-San C500 și a ratei de Coroziune”, McGrath
Engineering Ltd, North Vancouver, B.C., Canada

Xypex Bio-San C500 a fost adăugat 1% față de
cimentul Portland dintr-un mortar și comparat cu o
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Recomandat pentru:
Cămine / Canalizări
Stații de pompare
Colectoare
Rezervoare septice
Digestoare
Decantoare
Structuri industriale

Advantaje :

•
•
•
•
•

Inhibă coroziunea indusă de microbi și bacterii
Rezistent la presiuni hidrostatice mari
Rezistent la agenți chimici agresivi (acizi și sulfați)
Etanșează fisuri statice de până la 0.4 mm
Este o parte permanentă și integrată a substratului
și nu poate fi perforată sau îndepărtată
• Nu conține substanțe de tipul VOCs
• Ușor de aplicat și mai economic față de alte aplicații
• Se adaugă în beton la preparare prin urmare nu este
condiționat de condițiile atmosferice

Dozaj
Xypex Bio-San C500:

1% față de cantitatea de ciment din beton.

Pr otecția și Impermeabilizarea Betonului
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Betonul a fost turnat în cilindri de100 x 200 mm unul de
control și unul tratat. S-a ales o stație de epurare a
apelor care avea niveluri ridicate de H2S și procese MIC
existente la un nivel ridicat.
Probele au fost suspendate în spațiul aerian al
rezervorului timp de10 ani. Studiul probelor expuse a
arătat că betonul tratat a avut o pierdere mai mică de 9
ori față de proba martor.

Rata de Coroziune la 50 ppm H2S
Corrosion Rate (relative to Control)
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24 hr Concentratia Bacteriană
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Xypex Bio-San C500 este un amestec unic destinat
protecției integrale, pe termen lung a betonului în
condiții de canalizare dure cu niveluri ridicate de H2S
care provoacă coroziunea indusă de microbi. Bio-San
C500 combină o protecție antimicrobiană puternică
împreună cu tehnologia cristalină unică a seriei Xypex.
Bio-San conține substanțe minerale bio-active care se
fixează permanent în interiorul matricei betonului care
formeză un biofilm permanent inhibând creșterea
bacteriilor care produc acid cum este Thiobacillus din
cauza concentrației mari de H2S. Tehnologia Xypex
creează o structură permanentă în interiorul porilor și a
traseelor capilare, oferind impermeabilizare și protecție
chimică îmbunătățită incluzând rezistența la acid și
sulfați. Bio-San C500 previne coroziunea microbiană,
stopează infiltrația/exfiltrația apei și asigură rezistența la
acid și sulfați, prelungind în mod semnificativ durata de
viață a betonului infrastructurii din sistemele de colectare a apelor uzate și reziduale.
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PERMEABILITATE

CHEMICAL RESISTANCE

U.S. Army Corps of Engineers CRD C48, “Permeability
of Concrete”, Aviles Engineering Corp., Houston, USA

CSN 73 1326 “Measuring Loss of Surface Due to
Sulphate Attack of Concrete Treated with Admix
C-1000/C-1000 NF”, Betonconsult, Building Materials
Testing Laboratory, Prague, Czech Republic

Două probe de beton conținând Xypex Admix și una
netratată au fost testate la permeabilitatea cu apă. Atât
probele tratate cât și cea netratată au fost supuse unei
presiuni de 150 psi / 1.04 MPa (350 ft. / 106.7 m coloană
de apă). Rezultatele au arătat umezeală și apă pe toată
proba netratată după 24 ore. Probele tratate cu Xypex
Admix nu au arătat nicio scurgere, iar penetrarea apei
de numai 1,5 mm după 120 de ore ( 5 zile ).
ACCI Water Permeability Test, “Water Permeability
of Concrete”, Australia Centre of Construction and
Innovation, University of New South Wales, Sydney,
Australia

Probele de beton conținând Xypex Admix NF la o rată
de dozare de 0,8% și 1.2% au fost testate pentru
impermeabilitatea față de apă și la fel probele de control.
Toate probele au fost supuse la o presiune de 10 bari
(100 metri coloană de apă) pentru 2 săptămâni. S-au
calculat coeficienții de permeabilitate și betonul aditivat
cu Xypex Admix a avut o reducere a permeabilității cu
93% la 1,2% aditiv Xypex.
STN EN 12390-8 “Testing of Hardened Concrete; Depth
of Water Penetration Under Pressure”, Technical and
Testing Construction Institute, Bratislava, Slovakia

Cuburile de beton au fost aditivate cu Admix C-1000 2%
și Admix C-1000 NF 1% și cuburi de control. S-a
aplicat 0,5 MPa presiune de apă timp de 72 ore și
probele au fost tăiate transversal pentru a măsura
adâncimea de penetrare a apei. Penetrarea a fost de
10,3 mm respectiv 25 mm pentru probele cu C-1000 și
C-1000NF iar la proba de control 113 mm. La utilizat
ecuația Valenta pentru a calcula coeficientul de
permeabilitate a apei, betonul tratat cu C-1000/C-1000
NF a prezentat o reducere de 20 până la 120x față de
proba martor.
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE
AS 1012.9-2014, ”Methods of Testing Concrete –
Compressive Strength Tests”, University of Queensland,
Australia

La 28 de zile rezistența la compresiune a betonului
aditivat cu Xypex Bio-San C500 a fost de 56.4 MPa
(8,200 psi) comparativ cu proba de control de 47,7 MPa
(6,900 psi). Testarea indică un impact pozitiv asupra
rezistenței.
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Probele de beton tratate cu Admix C-1000 at 1% și
2%, și Admix C-1000 NF at 0.5% and 1% au fost
turnate împreună cu probe din beton netratate. Specimenele au fost expuse la o soluție de sulfat foarte
concentrată ( 36,000 mg/ℓ) pentru 4 luni și probele au
fost cântărite periodic pentru a determina pierderea de
masă. Probele tratate cu Admix au avut o pierdere de
masă cuprinsă între 5 și 50 g/m2 și nu au evidențiat deteriorarea suprafeței, în timp ce probele netratate au avut
o pierdere de masă de 4860 g/m2 .
“Sulfuric Acid Resistance Test”, Aviles Engineering
Corporation, Houston, USA

Probe de beton care conțin Xypex Admix la doze
dife- rite inclusiv probe cu 3% au fost testate împreună
cu probe martor la rezistența la acid sulfuric. După
imersie în acid, fiecare probă a fost testată pentru
pierderea în greutate până la valoari de 50% din masa
acestora. Pierderea în masă a probelor cu Admix a fost
semnificativ mai mică decât probele martor.

BLOCAREA FISURILOR
“Testing of Xypex Admix C-1000 NF Crack Healing
Capabilities” CH Karnchang (Lao) Company Ltd.,
Xayaburi Laboratory, Ban Xieng Yeun, Vientiane, Laos

Înainte de construirea barajului Mekong River, s-a testat
capacitatea de matare a fisurilor cu deschidere de până
la 0,4 mm. Trei plăci mari din beton au fost tratate cu
Admix C-1000 NF at 0.8% au fost turnate împreună cu
3 plăci de control.După întărire s-au fisurat plăcile la
mijlocul fiecăreia pentru a crea fisuri cu o deschidere de
0.4 mm. Apa acoperea zona fisurată. Inițial toate
fisurile au curs; după 4 zile curgerea a încetat la plăcile
tratate cu Xypex, în timp ce la plăcile martor a continuat
să curgă pe toată durata experimentului (25 zile ). Fotografiile SEM au evidențiat o creștere cristalină în
fisurile plăcilor tratate cu Xypex.

SCANARE ELECTRONICĂ LA MICROSCOP
SEM “Microscopic Examination of Crystalline Products
in Three Xypex Admix Modified Mortars”, Australian
Centre for Construction Innovation, University of New
South Wales, Sydney, Australia

Probele de ciment amestecate cu
cenușă zburătoare și zgură au fost
tratate cu Xypex Admix și examinate
pentru evidențierea creșterii cristaline
la vârste între 8 luni și 2 ani. Probele au fost tăiate și/sau divizate fiind
studiate la rate de măriri între 500x
și 5000x. Creșterea cristalină Xypex a fost observată la
toate probele tratate cu Xypex, furnizând dovezi ale
reacțiilor cristaline Xypex în amestecuri de ciment cu
cenușă zburătoare și zgură.
REZISTENȚA LA ÎNGHEȚ/DEZGHEȚ
ASTM C 666, “Freeze/Thaw Durability”,
Independent Laboratory, Cleveland, USA

După 300 cicluri îngheț-dezgheț, probele tratate cu
Xypex Admix au indicat o durabilitate relativă de 94%.

Ambalare
Xypex Bio-San C500 este ambalat în recipiente de 50
lb. (22.7 kg). Luați legătura cu producătorul pentru a
avea la dispoziție ambalaje personalizate pentru a
îndeplini cerințele proiectului Dvs. specific.

Depozitare
Produsele Xypex depozitate uscate la o temperatură
minimă de 45ºF (7ºC). Prioada de valabilitate este de un
an când este depozitată în condiții adecvate.

Instrucțiuni de utilizare
Xypex
Bio-San
C500 se adaugă în beton la
preparare sau la șantier după caz. Important este să se
obțină un amestec omogen de Xypex Bio-San C500
cu betonul. Nu adăugați pulbere uscată Bio-San C500
direct în betonul preparat deoarece acest lucru poate
provoca aglomerări și nu o dispersie profundă. Secvența
procedurii de adăugare va varia funcție de operațiune și
de dotarea specifică. Următoarele metode au fost
utilizate cu succes și este recomandat ca reprezentantul
local Xypex să fie consultat cu privire la cea mai bună
metodă de utilizare.
1.
ADITIVAREA PE BANDA DE AGREGATE
Adăugați Xypex Bio-San C500 pulbere direct pe
banda transportoare manual sau prin sistem automat de
dozare masică comandat de calculator. Luați în
considerare problemele de sănătate și siguranță ale
lucrătorilor și asigurarea acestora cu echipament de
protecție.
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2. ADITIVARE ÎN MIXERUL CENTRAL Se adaugă BioSan C500 pulbere în vrac împreună cu celelalte
componente ale betonului. Se amestecă în conformitate
cu procedurile standard de preparare beton pentru a
asigura o dispersare uniformă a produsului, rezultând un
amestec omogen. Se vor respecta normele de protecție
a muncii.
3. ADITIVAREA ÎN AUTOMALAXOR LA STAȚIE Adăugați Xypex Bio-San C500 vrac în tamburul camionului
înainte de a fi băgat sub stație. Se adaugă betonul sau
componentele acestuia timp în care tamburul se rotește.
Timpul între dozarea Bio-San și umplerea cu beton a
tamburului nu trebuie să fie mai mare de 5 - 10 min.
În cazul în care se adaugă în betonul preparat aflat în
automalaxor Bio-San 500 se amestecă cu apă înainte
de adăugarea în betonul proaspăt. Apa adăugată la
Xypex Bio-San nu va modifica raportul apă/ciment al
betonului, acesta fiind în cantitate neglijabilă.
NOTE:

i. Pentru lucrările care implică utilizarea de stații de
preparare beton necentralizate, este recomandat să
adăugați inițial apă și agregatul grosier apoi Xypex
Bio-San C500 pulbere. Se amestecă până se
omogenizează apoi se continuă cu adăugarea celorlalte
materiale necesare betonului conform rețetei.
ii. Deși adăugarea la șantier nu este indicată totuși se
pot întâlni și aceste situații. Într-un astfel de caz se
prepară o suspensie de Xypex Bio-San( 3 părți praf cu 2
părți apă, părți volumice). Amestecul se toarnă în
automalaxor după care se continuă agitarea acestuia
timp de minim 7 - 15 min. Trebuie ținut seama de
cantitatea de apă care se adaugă suplimentar în beton.
iii. Betonul care conține Xypex Bio-San C500 nu
exclude cerința pentru proiectarea controlului fisurilor,
detalierea rosturilor de construcție, amplasarea corectă,
consolidarea și întărirea betonului precum și măsuri de
reparare a defectelor cum ar fi segregările, găurile de
tiranți cofraj, fisurile, etc.
iv. Sunt disponibile și proceduri pentru uyilizarea Xypex
Bio-San în situații speciale cum ar putea fi ( amestecuri
,uscate, utilizarea gheții în condiții de temperatură ridicate,
etc ) Consultați reprezentantul Xypex local sau serviciul
Tehnic al Xypex pentru informații suplimentare.

Setting Time and Strength
Timpul de priză al betonului este influențat de compoziția
rețetei de preparare, de temperatura betonului și de
condițiile climatice. Xypex Bio-San C500 este
proiectat pentru de beton cu priză normală sau ușor
întârziată. Betonul conținând Bio - San 500 poate
dezvolta în timp

rezistențe superioare față de betonul neaditivat.Amestecurile de încercare ar trebui efectuate în condițiile de
proiectare pentru a se determina timpul de întărire și
rezistența betonului aditivat cu Bio-San C500. Betonul
trebuie să aibă vârsta de 28 de zile înainte de punerea
în funcțiune a obiectivului.

Limitări

Când se adaugă Xypex Bio-San C500, temperatura
betonului preparat trebuie să fie de minim 40ºF (4ºC).

Asistența Technică
Pentru mai multe informații, proceduri de punere în
operă, informații privind compatibilitatea produsului
Xypex cu alte produse sau tehnologii, contactați Departamentul Serviciului Tehnic al Xypex Chemical Corporation sau pe reprezentantul local al produselor Xypex.

Informații privind manipularea
Xypex este un produs alcalin.Fiind un amestec cimentos, poate cauza iritații ale pielii și a ochilor.
Instrucțiunile pentru tratatrea acestor probleme sunt
detaliate pe toate cutiile și ambalajele Xypex. Producătorul pune la dipoziția utilizatorilor Fișe de Securitate
cuprinzătoare pentru toate produsele sale. Fiecare fișă
conține informații privind sănătatea și siguranța pentru
protecția lucrătorilor și a clienților. Produsul Xypex BioSan C500 este înregistrat în EPA (Nr.92393-2). Producătorul vă recomandă să contactați reprezentantul local
al departamentului tehnic Xypex pentru a obține copii ale
Fișelor Tehnice de Securitate înainte de depozitarea sau
utilizarea produsului.

Garanție produs
Producătorul garantează că produsele fabricate de
acesta nu vor avea defecte materiale și vor fi în
concordanță cu calitatea normală înaltă. În cazul în
care vreunul dintre produse se dovedește a fi defect,
răspunderea față de producător este limitată la
înlocuirea produsului din fabrică. Producătorul nu
oferă nicio garanție cu privire la vandabilitate sau
capacitate pentru un anumit scop, iar această
garanție este în locul tuturor celorlalte garanții
exprimate sau implicite. Utilizatorul va determina
adecvarea produsului pentru utilizarea sa și va prelua
toate riscurile și răspunderea în legătură cu acesta.
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