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ADI-CON BAAC Super
Modificator polimeric special pentru

mortare şi betoane

Prezentare Generală
 Reduce permeabilitatea;
 Reduce conţinutul de apă din amestec;
 Îmbunătăţeste rezistenţa de legătură a betonului întărit;
 Îmbunătăţeste durabilitatea;
 Reduce crăpăturile apărute după maturare;
 Îmbunătăţește rezistenţa la abraziune;
 Măreşte rezistenţa chimică;
 Măreste rezistenţa la săruri şi antigel;
 Reduce transferul de dioxid de carbon ;
 Nu este toxic.

Adi Con BAAC Super este utilizat ca :
- Aditiv în masa betonului;
- Amorsă pentru betoane incompatibile chimic.

Adi Con BAAC Super,
adăugat în masă la preparare,
induce betoanelor şi mortarelor
creșteri importante ale
parametrilor fizico-chimici şi
mecanici.

Fotografia alăturată detaliază
aspectul microscopic al unui
beton modificat polimeric cu
Adi Con BAAC Super.

Adi Con BAAC Super se poate
adăuga până la 20% din
cantitatea de ciment.

Efecte ale aditivului Adi Con BAAC Super, adăugat în
proporţie de 5% din masa cimentului :

Creşterea de peste 3 ori
a rezistenţei la
compresiune.

Creşterea de 2,5 ori a
rezistenţei la întindere.

Creşterea de 2,5 ori a
rezistenţei la încovoiere

Scăderea la mai puţin
de ½ a permeabilităţii.

Triplarea aderenţei la
substrat.

Întrebuinţări:
 Adi-Con BAAC Super îmbunătăţeste hidroizolarea,

măreşte rezistenţa chimică, permite aplicarea în secţiuni
mici şi încetineşte carbonatarea mortarului şi a betonului.

 Mortarul şi betonul modificate cu Adi-Con BAAC Super
sunt recomandate ca straturi rezistente la trafic, ca
materiale de plombare si nivelare.

 Rezistenţa la crăpături şi rezistenţa de legătură sunt
considerabil mai mari dacă se foloseşte Adi-Con BAAC
Super.

Amorsele cu Adi Con BAAC Super au o aderenţă medie
de 3 Mpa la substrat.

Amorsele cu Adi Con BAAC Super aderă la fel de bine
inclusiv pe betoanele contaminate cu produse de natură
organică (uleiuri, reziduuri petroliere, grăsimi etc).

Compoziţie şi Materiale:
Adi-Con BAAC Super este un modificator copolimeric,
acrilic, pe bază de latex.
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ADI-CON BAAC Super
Modificator polimeric special pentru

mortare şi betoane

Fişă Tehnica

Limitări:
Nu aplicaţi Adi-Con BAAC Super când temperatura este sub
4ºC sau cand este posibil să plouă. Urmaţi precauţiile normale
de turnare a betonului la temperaturi peste 25ºC.

Feriţi produsul de îngheț !
Nu folosiţi mistrii cu muchii ascuţite pentru finisarea
mortarului si betonului cu Adi-Con BAAC Super.
Adi-Con BAAC Super nu este toxic şi nici inflamabil. Vă
recomandăm să folosiţi mănusi de cauciuc. 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:
Alb lăptos.

Ambalare:
Găleţi de 20 L, butoaie de 209 L şi recipienţi de 1.000 L.

Date Tehnice:
Solide 55%
Monomer rezidual max 0,1%
Greutate 1,03 kg/L
PH 9,5

Formulare şi acoperire:

Suspensie de legatură :
Adi-Con BAAC Super 11,5 L
Ciment Portland 42,5 40,0 Kg
Nisip prespălat 40,0 Kg
Apă 14,0 L

formula generează 53,3 L de produs

Mortar pentru reparaţii la grosimi de maxim 6 mm :
Adi-Con BAAC Super 7,5 L
Ciment Portland 42,5 40,0 Kg
Nisip prespălat 80,0 Kg
Apă 15,0 L

formula generează 65,4 L de produs

Mortar pentru reparaţii în strat gros, maxim 24 mm :
Adi-Con BAAC Super 7,5 L
Ciment Portland 42,5 40,0 Kg
Nisip prespălat 120,0 Kg
Apă 18,0 L

aceasta formulă generează 83,5 L de produs

Amestecare:
Mortarul modificat cu Adi-Con BA AC Super se amestecă
uşor la locul aplicării folosind un mixer pentru mortar (400-
600 rpm). Amestecaţi nisipul, cimentul şi cea mai mare parte a
apei specificate înainte de adăugarea de Adi-Con BAAC
Super. Adăugaţi apă pentru a obţine consistenţa dorită.

Aplicare:
Saturaţi suprafaţa cu apă minim 6 ore înainte de aplicare.
Aplicaţi suspensia de legătură pe un substrat saturat la o
grosime uniformă. Aplicaţi mortarul de reparaţie peste
suspensia umedă.

Maturare:
Maturarea completă se produce în 3 zile. Protejaţi împotriva
evaporării rapide.

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 BAAC Super, pentru asistenţă şi
informaţii tehnice, contactaţi Gemite RO.

Fraze S

S   2 a nu se lăsa 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 înghițire a se consulta imediat medicul şi

a i se arăta eticheta


