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PROADMIX 
 BB      700                             

Eriyen Torbada Kapiler  Nanometrik 
 Su Yalıtım Beton Katkısı 

 
 
ÜRÜN TANIMI: 
PROADMIX BB  Beton ile girdiği reaksiyon sonucu  iğne uçlu kristaller oluşturarak betondaki 
kapiler boşlukları dolduran  beton ömrü boyunca etkin su yalıtımı sağlayan  yeni nesil toz bir 
beton katkısıdır. 
taze betona katıldığında, beton içeresindeki hidrate olmayan çimento ve beton hidratasyonu 
sonucu ortaya çıkan doğal kimyasallar ile reaksiyona girerek oluşturduğu Nano-mineraller 
sayesinde, betonda su ve diğer sıvılara karşı sürekli geçirimsizlik sağlayan, betonu klorür ve 
sülfat iyonları gibi agresif kimyasallara, donatıyı korozyon etkilerine karşı koruyan betonda 
dış etkiler sonucu oluşan kılcal çatlak ve boşlukları yıllar sonra bile tamir etmeye devam bir 
su yalıtım sistemidir. 
  
ÖZELLİKLER : 
-PROADMIX BB  su ile temas ettiği anda eriyen torbalarda bulunur. 
-Sıvı katkılar gibi betondaki sıvı dengesini değiştirmez. 
-Reaktiftir, su ile her temasında aktive olur.  
-Betonda çatlak ve rötre yi minimize eder.  
-kalıcı ve ekonomiktir 
-Hidrostatik Basınç altında bile hem negatif hem pozitif yönden çalışır 
-Örtü tipi malzemelerin yerine kullanılarak ek oluşturan ürünlerin  dezavantajlarını yok eder.  
-Santralde veya şantiyede kolaylıkla betona eklenebilir.  
-Yüzeysel yalıtım malzemeleri gibi fiziksel etki ve bozunmalara açık değildir.  
-Betonu sülfat ve klörür gibi zararlı kimyasallara karşı korur.  
-İçme suyu ile temasa uygundur. 
-0,5 mm’ye kadar oluşan kılcal çatlak ve boşlukları tamir eder.  
 
ÜRÜN BİLGİSİ: 
Fiziksel Görünüm: Topaksız, gri toz  
Yoğunluk: 1,1 ± 0,1  
Klorür Muhtevası: % 0,03  
Alkali Miktarı: % 0,05 
 
KULLANIM ALANI: 
- Temel ve Perde Bohçalama ve Asansör kova detaylarında  
- Su Depoları ve Atık Su Arıtma Tesislerinde 
- Barajlar ve göletlerde  
- Yeraltı otoparklarında  
- Liman ve Tersanelerde 
- havuz ve İstinat Duvarlarında  
- Tünel, menfez ve metrolarda  
- Köprü , viyadük ve kazık betonlarında     
- su yalıtımına karşı koruma istenen tüm betonarme yapılarda . 
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Eriyen Torbada Kapiler  Nanometrik 
 Su Yalıtım Beton Katkısı 

 
UYGULAMA TALİMATI: 
Transmiksere Ekleme metodu ile 1 m3 beton için  3 kg ’lik 1 eriyen torba kullanılır. Eriyen 
torbalardaki beton katkısı beton dökümünden hemen önce 20 sn. aralıklar ile Transmikserin  
içine atılır. Homojen bir karışım elde edilebilmesi için, eklendikten sonra transmikser 
toplamda 5 dk.’dan az olmamak kaydıyla hızlı devirde karıştırılmalıdır. 
 
SINIRLAMALAR: 
Dökülen betonlarda hedeflenen geçirimsizlik performansına ulaşılabilmesi için betonarme 
imalatlarının aşağıdaki sınırlamalarda yapılması gerekir 
-Beton vibrasyon işlemi yerleştirme ve bakım işlemlerinin TS 1247 ve TS 1248’e uygun 
olarak yapılması gerekmektedir 
-Beton dökümünden sonra kür süresinin TS EN 13670 Standardının 8.5 (5) ve F.8.5 (5) 
maddelerine göre belirlenmesi gereklidir 
 
TÜKETİM: 
çimento miktarının %1’i oranında kullanılır.  
1M3 beton için 3 kg lik 1 ambalaj 
 
AMBALAJ:  
18 kg’lık plastik kova içerisinde  
3 kg’lık suda eriyen torbalar, 
  
RAF ÖMRÜ: 
Rutubetsiz  ve    kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık)  ortamlarda   orijinal     ambalajında 
üretim   tarihinden   itibaren   1 yıldır.        Kullanılmadığı durumlarda    ambalajların    ağzı    
sıkıca   kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. 
 
DEPOLAMA KOŞULLARI: 
Eriyen torbalarda olduğu için Su ve nem ile teması engellenmelidir Açılmamış orijinal 
ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda 
depolanmalıdır. Direkt açık alanda yağmur, kar ve güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. 
 
GÜVENLİK: 
Çimento  esaslı olduğundan tozunu solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze   temas   
ettirmeyiniz.  Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması  halinde hemen bir 
doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su 
ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi 
Formuna başvurunuz. 
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