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AQUAMAT ADMIX 
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 תיאור

AQUAMAT ADMIX אבקתי. הוא  הוא תוסף

מורכב מבטון וכימיקלים אקטיביים מיוחדים 

שמגיבים ללחות ומשחררים סיד בבטון טרי ויוצרת 

תרכובות גבישיות לא מסיסות. הגבישים הללו 

הכיווץ הקלים בתוך  אוטמים את הנימים וסדקי

הבטון ומעניק הגנה מפני חדירת מים בלחצים 

 הידרוסטטיים גבוהים.

 

 :AQUAMAT ADMIX - יתרונות השימוש ב

 . בלתי חדיר למים פנימה והחוצה •

חתה משמעותית בספיגת המים של הפ •

 הנימים.

אקטיבי לכל משך חיי המבנה, ולכן מגן  •

 תמידית מחדירת מים.

עד  -השערה  סותם סדקים דקים כחוט •

אפילו אם הם נוצרים לאחר  –מ"מ  0.4

 התקשות הבטון.

 לא משפיע על חדירות הבטון לאדי מים. •

 מגן מפני חלודה על פלדה בבטון מזוין. •

 לא מאפשר חדירה של אויר. •

 ללא כלוריד או חומרים מחלידים אחרים. •

 מתאים לכל סוגי בטון פורטלנד. •

מים תוסף איטום כ CEבעל תו תקן אירופאי 

, מס"ד EN 934-2: T9 -בהתאם ל לבטון

0906-CPR-02412007/01. 

AQUAMAT ADMIX  גם נבחן ואושר ע"י

ן באוניברסיטה הלאומית יהמעבדה לחומרי בני

)רובנו, אוקראינה( כבעל  לניהול מים ומשאבי טבע

 התכונות הבאות:

 הגברת אטימות למים בבטון. •

 הגברת עמידות לקרה. •

 ון.לא משפיע על חוזק הבט •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תחומי יישום

AQUAMAT ADMIX  מתאים לשימוש בכל סוג

של משטח בטון הבא במגע עם מים, באופן קבוע 

או זמני, כגון יסודות, מרתפים, מכלי מים, מנהרות, 

תעלות, צינורות ומיכלי ביוב ומתקני התפלה, 

 בריכות שחיה וכו'.

 

 מידע טכני

 אבקה: צורה

 צבע: אפור

 ק"ג/ל' בקירוב. 0.1-ל 0.97היבש: דחיסות החומר 

 תכולת כלוריד מקסימלית: ללא כלוריד

 
 הוראות השימוש

הינו אבקה, אין  AQUAMAT ADMIX-מכיוון ש

 AQUAMATלהוסיפו ישירות לבטון רטוב. הוספת 

ADMIX  ישירות לבטון רטוב יכולה לגרום

 להיווצרות גושים ולפיזור לא שווה של התוסף.

 

 הוספה לתוך הרכיבים: –אפשרות א' 

לתוך  AQUAMAT ADMIX-מוספים את ה

דקות יחד  2-3הרכיבים ומערבבים היטב במשך 

עם כמחצית מהמים. לאחר מכן מוסיפים את הבטון 

ויתרת המים. יש לערבב את התערובת במשך 

דקות נוספות בכדי להבטיח פיזור שווה  2-3לפחות 

 במסת הבטון. AQUAMAT ADMIXשל 

 

 הוספה לתוך מערבל בטון: – אפשרות ב'

-בשלב הראשון מערבבים בנפרד את ה

AQUAMAT ADMIX  20עם מים ביחס של של 

ל' של מים  25.5עם  AQUAMAT ADMIXק"ג של 

בכדי ליצור דייס. לאחר מכן מוסיפים את הדייס 

-ק"ג דייס ל 1.8-2.2שנוצר לבטון רטוב ביחס של 

קות ד 5ק"ג בטון. יש להמשיך לערבב במשך  100

 לפחות בכדי להגיע לתערובת הומוגנית. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

  
 

 

 צריכה

 ק"ג בטון. 100-ק"ג ל 0.8-1.0

 

 אריזה

 ק"ג. 20שקיות של 

 

 איחסון –חיי מדף 

באריזה מקורית , מתאריך הייצור חודשים 12

 וללא תנאי קרה.סגורה, מוגן מלחות 
 

 הערות:

• AQUAMAT ADMIX  יכול להשפיע על

משך זמן ההתקשות והחוזק של הבטון. 

שני הגורמים תלויים בהרכב תערובת 

הבטון. יש להכין תערובות ניסיון בכדי 

לקבוע ההשפעות המדויקות של 

AQUAMAT ADMIX .על הבטון 

• AQUAMAT ADMIX  מכיל בטון המגיב

למים ויוצר תמיסה בסיסית ולכן הוא 

 מוגדר כחומר מגרה.

 AQUAMATפים דייס של כאשר מוסי •

ADMIX  לבטון רטוב, יחס הבטון/מים

אינו משתנה משמעותית מכיוון שבנוסף 

למים, הדייס מכיל את הבטון של 

AQUAMAT ADMIX. 

אנא שימו לב לאזהרות השימוש והוראות  •

 הבטיחות הכתובות על האריזה.
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EN 934-2:2009+A1:2012 

 DoP :AQUAMAT ADMIX/ 1631-03מס' 

AQUAMAT ADMIX 

 תוסף עמיד למים לבטון

EN 934-2: Τ.9 

 
 תכולת כלוריד מקסימלית: ללא כלוריד

 A.1נספח , 934-1:2008-חלידות: מכיל מרכיבים רך ורק מ

  חומרים מסוכנים: אין

ועל סמך  ISOMATחברת  שלהמחקר והפיתוח  ידע הטכני וההוראות המפורטות בדף המידע מבוססות על ידע טכני וניסיון של מחלקתמה

מכיוון שתנאי תייחסות לשימוש במוצר ניתנות ללא אחריות, מהמלצות והעצות הה תוצאות של יישומים ארוכי טווח בפועל של המוצרים.

 .נדרשמתאים לשימוש ה המשתמש הוא האחראי לוודא כי המוצר שנבחר ,בשל כך היישום הן מעבר לשליטת החברה שלנו. האתר בזמן

 הנוגעת לאותו המוצר. קודמת גרסהזו של דף המידע הטכני מבטלת באופן אוטומטי כל  גרסה


