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Betonda Geirimsizlik
Kimyasal KatkÝsÝ
TANIMI
ÜNKA-BG, betona su geirimsizlik ve akÝßkanlÝk zellikleri veren,
lignosulfonat modifikasyonu bir sÝvÝ beton katkÝsÝdÝr.
KULLANIM ALANLARI
ÜNKA-BG zellikle su tutucu nitelikteki,
¥ Baraj, bent, set gibi su yapÝlarÝnÝn beton gvdelerinde;
¥ Kanalizasyon ve atÝk su yapÝlarÝnda;
¥ Kanal, derivasyon tneli ve benzeri yapÝlarda;
¥ Su deposu, havuz ve yzme havuzlarÝ gibi
su toplama nitelerinde;
kÝsaca su geirimsiz betona ihtiya duyulan tm yapÝsal
ve ktle betonlarÝnda gvenle kullanÝlÝr.
AVANTAJLARI
ÜNKA-BG,
¥ Betonun ißlenebilirlik yeteneÛini arttÝran,
¥ Yerleßtirme ve vibrasyona duyarlÝlÝk kazandÝran,
¥ Betona ek mukavemet saÛlayan ve mr katan,
¥ Rtreyi azaltan,
¥ Betona su geirimsizlik zelliÛi kattÝÛÝ ve klorr iermediÛi iin
donatÝyÝ koruyan stn nitelikli bir katkÝdÝr.
TEKNÜK

ZELLÜKLER

¥ Grnm: Kahve renkli sÝvÝ
¥ YoÛunluk (20¡CÕde): 1,09 kg/lt ± 0,02
-ISO 758
¥ pH: 5,0 Ð 8,0
¥ Toplam Klorr Üyon
ÜeriÛi: en fazla %0,1
-EN 480-10
¥ Alkali MiktarÝ
(Na2O% EßdeÛeri Olarak) : en fazla %5 -EN 480-12
¥ Depolama: KapalÝ ambalajda, dondan korunmuß olarak 1 yÝl
¥ Ambalaj: 35 kg plastik bidon, 250 kg sac varil veya dkme olarak
¥ BayÝndÝrlÝk Poz. No: 04.613/1 C
¥ Standart UygunluÛu:
TS EN 934-2 .9 ; .2

¥ ÜNKA-BG betona akÝßkanlÝk zelliÛi vermektedir. Bu nedenle
beton ierisinde kullanÝlan diÛer akÝßkanlaßtÝrÝcÝ katkÝlarÝn
kullanÝm oranÝ n deneyler yapÝlarak belirlenmelidir.
¥ ÜNKA-BG beton mikserine ilave edilerek kullanÝldÝÛÝnda,
homojen daÛÝlÝmÝ saÛlamak amacÝyla karÝßÝm sresi
uzatÝlmalÝdÝr. (m3 baßÝna 1 dakika ilave edilmelidir)
¥ Agrega granlometrik olmalÝ, zellikle geirimsizliÛi temin
amacÝ ile yeterince ince malzeme iermelidir.
¥ Beton dkm mmkn olduÛunca kesintisiz yapÝlmalÝ,
kesinti durumlarÝnda (iß veya dilatasyon derzleri gibi) PVC
su tutucu bantlar kullanÝlmalÝdÝr.
¥ rn kullanÝlmaya geilmeden, mutlaka n laboratuvar testleri ve
saha denemeleri yapÝlmalÝdÝr. Mevcut imento, agrega ve karÝßÝm
suyu ile yapÝlan denemeler tamamlandÝktan sonra kullanÝma
geilmeli, eÛer bu bileßenlerden herhangi birinin yapÝsÝ, eßidi
veya hammadde kaynaÛÝ deÛißirse, deneyler tekrarlanmalÝ, katkÝ
performansÝ ile ilgili bir sorun halinde firmamÝzla derhal temasa
geilmelidir.
SAÚLIK VE GVENLÜK
¥ Koruyucu eldiven, gzlk ve kÝyafet giyilmesi tavsiye edilir.
¥ Malzemenin cilde veya gze doÛrudan temas etmesi halinde, bol
su ile yÝkanmalÝ, gerekirse tÝbbi yardÝma baßvurulmalÝdÝr.
¥ Kirli ellerle ve malzeme yanÝnda yiyecek, iecek tketilmemelidir.
TEKNÜK HÜZMETLER
KullanÝcÝnÝn konumuz ile ilgili tm sorunlarÝna yardÝmcÝ olmak zere
teknik servisimiz hazÝrdÝr.
Ek bilgiler iin ltfen merkezimize danÝßÝnÝz.
GBF (MSDS) Gvenlik Bilgi Formunu, ltfen info@inka.com
adresinden veya blge temsilcilerimizden talep ediniz.

DOZAJ ve UYGULAMA
ÜNKA-BG betona, imento aÛÝrlÝÛÝnÝn %0,5Õi oranÝnda, doÛrudan
beton karma suyuna agregadan nce veya beton dkmnden
nce transmiksere ilave edilerek (takiben min. 3 dk karÝßtÝrÝlmaldÝr)
kullanÝlÝr ve bilinen yntemler paralelinde beton dkm yapÝlÝr.
ÜNKA-BG, SD (sulfata dayanÝmlÝ imento) dahil tm portland
imento tipleriyle uyumludur.
AßÝrÝ Dozaj / Srdozaj: Optimum kullanÝm oranÝ baÛlayÝcÝ
aÛÝrlÝÛÝnÝn %0,5Õidir.(300 kg baÛlayÝcÝ iin 1,5 kg) Yksek dozajda
kullanÝlmasÝ durumunda priz geciktirme ve hava srkleme efekti
gserir. Bu gibi durumlarda hÝzlÝ su kaybÝnÝ engellemek iin betonun
krlenmesine dikkat etmek gerekir.
DÜKKAT
¥ ÜNKA-BG katkÝsÝ ile beton imalinde krek kullanÝmÝ gibi
ilkel karÝßÝm metodlarÝ kesinlikle dßnlmemelidir.
Bu broßrdeki bilgiler elimizdeki en son verilere ve deneylere dayanmaktadÝr. Bununla beraber elde edilecek
sonular, kontrol imkanlarÝmÝz dÝßÝnda kalan muhafaza ßartlarÝ, uygulama ßekil ve koßullarÝna baÛlÝ olarak
deÛißkenlik gsterebilir. DolayÝsÝ ile garantimiz sevk edilen rnn kalitesi ile sÝnÝrlÝdÝr. Ünka mamullerle ilgili
yapÝlacak her trl teknik deÛißiklik, kod ve ambalaj deÛißikliÛi hakkÝnÝ saklÝ tutar.

The technical information on this data sheet is to the best of our present knowledge and long term experience of INKAÕs
R&D Department. However, the results obtained may vary in accordance with the care taken and the method of
application over which we have no influence. Our guarantee is therefore limited to the quality of the materials delivered.
Inka reserves the right to make any changes on technical specifications, product codes and/or packing details.

