ADI-CON CSF (R)
Amestec de fibră, polimeri şi
microsilică
Prezentare Generală

Efecte ale aditivului Adi Con CSF (R)


Aditivul duce la cresterea rezistenţei la comprimare.
Reactivitatea pozolanică ridicată a particulelor superfine
şi efectul amestecului chimic, au ca rezultat o creştere
semnificativă a rezistentei la comprimare a betonului.
Din faza de proiectare cantitatea de beton poate fi
redusă, determinând o scădere a costurilor.



Rezistenţa la întindere şi încovoiere este mult
îmbunătăţită. Cresterea rezistenţei la comprimare duce la
creşterea rezistenţei la întindere şi încovoiere.



Îmbunătăţirea considerabilă a structurii pastei de ciment
hidratată are ca rezultat o mai bună rezistenţă la
abraziune şi impact. Rezistenţa la impact este mărită şi
prin adăugarea de fibră de sticlă.



Adi-Con CSF(R) reacţionează cu calciul liber
(hidroxidul de calciu) din pasta de ciment şi formează
compuşi de calciu silicos mai rezistenţi. Mărimea
superfină a particulelor (sub 1 micron) îmbunătăţeşte
mult rezistenţa chimică, prin formarea unei structuri
foarte dense, greu de penetrat de produsele chimice cum
ar fi acizii slabi, soluţiile concentrate de sare (cloruri,
sulfaţi) şi soluţiile foarte caustice.



Adi-Con CSF (R) reduce foarte mult permeabilitatea la
apă şi minimizează pătrunderea ionilor de clorid care
provoacă corodarea oţelului armat.



Produsul reduce segregarea datorită adăugării
particule fine care măresc coeziunea betonului.



Îmbunătăţeşte durabilitatea la îngheţ/dezgheţ. Rezistenţa
la îngheţ/dezgheţ este mărită ca rezultat al creşterii
rezistenţei la întindere a liantului de ciment.



Adi-Con CSF (R) îmbunătăţeşte performanţele
betonului. Betonul modificat cu Adi-Con CSF (R)
dezvoltă o rezistenţă şi durabilitate greu de atins cu un
beton standard. Rezistenţa la compresiune de 5.000 psi
(35Mpa) poate fi mărită la 10.000 psi (70 Mpa) prin
adăugarea de Adi-Con CSF (R). Rezistenţa chimică a
betonului modificat cu micro-silică este mult mai bună
decât a betonului convenţional.

Adi-Con CSF(R) este un aditiv pulverulent complex, pe
bază de microsilică, polimeri pulverulenţi, fibră de sticlă şi
superplastifianţi.
Microsilica din Adi-Con CSF(R) are ca efect realizarea
unei structuri granulometrice foarte fine, în urma unei reacţii
de hidratare a cimentului Portland, urmată de o reacţie
Pozzolanică:
CS
+H
= CSH
+C
(Silicat de calciu + apă = silicat hidratat de calciu +
calciu)
C
+S
+H
= CSH
(Calciu + microsilică + apă = silicat hidratat de calciu)
Ca urmare, structura
betonului se schimbă,
ca în figura alăturată,
prin
“densificarea”
pastei de ciment.
Porozitatea betonului
aditivat
devine
aproape nulă.
În imaginea [A] din
stânga sunt granule de
pastă de ciment dintrun beton standard.
[A]
[B]
În imaginea [B] din dreapta, acelaşi beton a fost aditivat cu
Adi Con CSF (R).
Dimensiunea granulelor din
pasta de ciment scade de peste 2
milioane de ori.
Adi Con CSF (R) are
deasemenea un aport de fibră de
sticlă (foto alăturată) şi de
superplastifianţi.
Aditivul este livrat pulverulent
bicomponent, amestecându-se
înainte de folosire în masa
betonului sau a mortarului
preparat.
Adi-Con CSF (R) este folosit la construcţia dalelor de
pardoseală, coloanelor, pilelor de pod, tablierelor, bazelor de
echipament, tancurilor de beton, vaselor de stocare etc.
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Fişa Tehnică
Limite:
Adaugarea de microsilică reduce cantitatea de apă “liberă”,
iar mortarul sau betonul modificat are o tendinţă pronunţată
de contracţie. Preveniţi evaporarea apei de la suprafaţă.
Folosiţi un compus de maturare sau umidificaţi betonul în
perioada de maturare cu o ceaţă fină de apă.
Adi-Con CSF (R) nu este toxic şi nici inflamabil. Vă
recomandăm să folosiţi mănuşi de cauciuc.
Adi-Con CSF (R) conţine o pulbere foarte fină de dioxid de
siliciu amorf. Vă recomandăm să purtaţi măşti anti-praf.
Evitaţi contactul cu ochii şi pielea. Dacă totuşi contactul se
produce, clătiţi imediat cu apă. Consultaţi medicul dacă apar
iritaţii. Materialul este periculos dacă este înghiţit.
NU LĂSAŢI MATERIALUL LA ÎNDEMÂNA
COPIILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!
Culoare:
Gri închis
Ambalare:
ADI-CON CSF (R) este bicomponent şi este furnizat:
 Compusul A în saci de 22,7 Kg;
 Compusul B în saci de 6,05 Kg.
Dozare:
Optim, Adi-Con CSF (R) se adaugă 1 set la 1 m3 de beton,
sau 1,5 seturi la 1 m3 de mortar.
Pentru elaborări de reţete şi pentru informaţii suplimentare,
contactaţi GEMITE RO.
Depozitare şi transport:
Adi-Con CSF (R) are o durată de viaţă practic nelimitată
dacă este depozitat în zone reci şi uscate.
Transportul şi stocarea se face în 25 de seturi pe palet.
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Maturare:
Protejaţi suprafaţa împotriva evaporării rapide. Este esenţial
să asiguraţi o maturare umedă.
Întreţinere:
Nu este necesară.
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 CSF (R), pentru asistenţă şi informaţii
tehnice, contactaţi Gemite RO.

Fraze S
S 2
S 24
S 25
S 29
S 46

a nu se lăsa la îndemâna copiilor
a se evita contactul cu pielea
a se evita contactul cu ochii
a nu se arunca la canalizare
în caz de înghițire a se consulta imediat medicul şi
a i se arăta eticheta

