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Adi-Con AE 100
Antrenator de aer

Prezentare Generală

 Determină o permeabilitate redusă;
 Segregare şi scurgere redusă;
 Plasticitate şi lucrabilitate ridicată;
 Rezistenţă crescută la îngheţ-dezgheţ;
 Rezistenţă mare la gelivitate;
 Simplu de utilizat;
 Compatibil cu betoane conţinând alţi aditivi de tipul:

- reducători de apă,
- reducători de apă cu plajă mare,
- acceleratori,
- întârzietori;

 Stabilitate ridicată a antrenării aerului;
 Dispersia/geometria golurilor din beton sunt

îmbunătăţite;
 Abilitate mare de a antrena şi reţine aerul în:

- betonul lichefiat,
- betonul cu cenuşă cu conţinut ridicat de carbon,
- betonul ce conţine cantităţi mari de materiale fine,
- betonul ce foloseşte cimenturi ridicat-alcaline,
- betonul de temperaturi înalte şi,
- betonul cu timp de amestecare ridicat.

Întrebuințare:
Aditivul antrenator de aer Adi-Con AE 100 oferă betonului o
protecţie crescută prin crearea unor bule de aer ultrastabile,
rezistente şi cu spaţii mici între ele.
Chiar folosit la o rată de dozaj mai mică decât aditivii
standard de antrenare a aerului, Adi-Con AE 100
îndeplineşte toate cerinţele normelor ASTM C 260,
AASHTO M 154, CRD – C 13 şi ale altor standarde
europene. Antrenarea nivelului optim de aer în beton conduce
la îmbunătăţiri ale calităţii betonului.
Cercetările au stabilit că cea mai mare influenţă asupra
durabilităţii betonului o au următorii factori:
 Conţinutul de aer din betonul întărit;
 Mărimea bulelor şi a spaţiilor dintre ele;
 Calitatea agregatelor, cimentului şi a tehnicilor de

amestecare, amplasare, transport şi maturare.

Folosirea aditivului Adi-Con AE 100 împreună cu alte
produse GEMITE asigură obţinerea unei calităţi excepţionale
a betonului normal sau uşor.
În mod normal, betonul greu nu conţine aer antrenat.

NOTĂ: conform standardelor, când se folosesc doi sau mai
mulţi aditivi, aceştia trebuie adăugaţi în amestec separat şi nu
amestecaţi iniţial între ei. Pentru o performanţă optimă,
aditivul antrenator trebuie împrăştiat peste agregatele fine
udate sau cu apă. Când se folosesc agregate uşoare sunt
necesare evaluări la faţa locului pentru a determina metoda
optimă de împrăştiere a amestecului antrenator de aer.

Compoziţie şi materiale:
Adi-Con AE 100 este o soluţie apoasă de acizi graşi
sulfonaţi.

Adi-Con AE 100
Antrenator de aer

Fişă Tehnică

Limitări:
Atunci când sunt necesare cantităţi anormal de mari sau
de mici de aditiv antrenator de aer pentru a obţine
distribuţia standard, sau în situaţiile în care cantitatea de
aditiv antrenator de aer necesară pentru atingerea unui
nivel cerut al conţinutului de aer se schimbă semnificativ
în aceleaşi condiţii date, este necesar să efectuaţi o
analiză a motivelor ce stau la baza acestor anomalii.
În asemenea cazuri este foarte important să se determine:
 la locul punerii în operă a betonului proaspăt dacă

cantitatea de aer introdusă este adecvată;
 dacă în betonul întărit este obţinut factorul de

spaţiere.

Evitaţi contactul cu ochii şi pielea. Dacă totuşi contactul
se produce, clătiţi imediat cu apă. Consultaţi medicul
dacă apar iritaţii.

A NU SE ÎNGHIŢI!
NU LĂSAŢI MATERIALUL LA ÎNDEMÂNA

COPIILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Amestecare:
Pentru un beton fără aditivi se folosesc 40 ml de Adi-
Con AE 100 la 100 kg de ciment.
Pentru beton cu aditivi reducători de apă se folosesc 30
ml la 100 kg de ciment.
La betoanele ce conţin microsilică se utilizează un
conţinut de aditiv mai ridicat cu aproximativ 30%.

Cantitatea necesară de Adi-Con AE 100 este influenţată
de următorii factori:

 Temperatura ambientală de amplasare a betonului;
 Tipul de ciment;
 Aditivii minerali utilizaţi;
 Calitatea agregatelor;
 Distribuţia particulelor de nisip;
 Prelucrabilitatea betonului;
 Echipamentul de amestecare;

Depozitare şi transport:
Adi-Con AE 100 este un produs nepericulos. A se feri de
îngheţ în timpul transportului şi depozitării.

Pachetare:
Adi-Con AE 100 se ambalează în butoaie de 209 l şi în
găleţi de plastic de 20 l.

Date tehnice:
Stare fizică                                lichid
Greutate specifică                     1,0 g/cm3

Solide în procent masic              10,5%
PH                                              9,5
Culoare                                     Maro
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Recomandări de utilizare:
Adăugaţi Adi-Con AE 100 în amestecul de beton folosind
dispensoare concepute pentru această operaţie, sau adăugaţi
aditivul manual, folosind dispozitive de măsură adecvate care
să asigure o precizie de ± 3% din cantitatea necesară.

Măsuraţi conţinutul de aer din amestecul de probă şi corectaţi
cantitatea de aditiv pentru a obţine nivelul de aer solicitat.

Verificaţi conţinutul de aer al primei şarje şi efectuaţi
ajustările necesare.

Datorită schimbărilor posibile în factorii care afectează rata
de dozaj a aditivului Adi-Con AE 100, efectuaţi verificări
frecvente în timpul lucrului.

Ajustările de dozaj trebuie făcute pe baza cantităţii de aer
antrenat în amestec în momentul punerii în operă a betonului.

Stocuri şi costuri:
Disponibil în întreaga lume. Contactaţi Gemite RO
pentru lista de preţuri.

Garanţii:
Pentru produsele depozitate se acordă o garanţie de
înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii
contactaţi Gemite RO.

Serviciul tehnic:
Pentru recomandări tehnice de aplicare şi întrebuinţare a
produsului Adi Con AE 100, pentru asistenţă şi
informaţii tehnice, contactaţi Gemite RO.

Fraze S

S   2 a nu se lãsa la îndemâna copiilor
S 24 a se evita contactul cu pielea
S 25 a se evita contactul cu ochii
S 29 a nu se arunca la canalizare
S 46 în caz de înghitire a se consulta imediat

medicul si a i se arăta eticheta


