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Opis produktu
Domieszka do hydroizolacji i ochrony betonu poddanemu ciśnieniu hydrostatycznemu, opóźniająca wiązanie (przy
jednakowej konsystencji) zgodnie z EN 934-2+A1, zawierająca specjalną mieszankę aktywnych chemicznie składników
Xypex® celem zapewnienia zdolności do zwiększania wodoszczelności betonu poprzez reakcje krystaliczne wewnątrz
struktury betonu..

Jest to dodatek w postaci proszku zawierający aktywną bazę chemiczną Xypex® Admix. Domieszka jest dodawana
podczas wytwarzania mieszanki betonowej w celu zwiększenia wodoodporności betonu stwardniałego, jednocześnie
pozytywnie wpływa na urabialność świeżego betonu i wytrzymałość stwardniałego betonu. Xypex® Admix C-1000 (NF)
ma taki sam potencjał krystalizujący w strukturze betonu jak aplikowane powierzchniowo Xypex® Concentrate i Xypex®
Modified.

Zalecany do
Do konstrukcji betonowych o wysokich wymaganiach dotyczących odporności na wodę i agresywne płynne chemikalia.

Charakterystyka produktu
Wygląd i kolor:
Czas wiązania — początkowy:
Czas wiązania — końcowy:
Zawartość jonów chloru:
Zawartość alkaliów (ekwiwalent Na₂O):
Gęstość nasypowa:
Głębokość penetracji wody w beton:
Wytrzymałość na ściskanie (dla dozowania 1% zawartości cementu):
Odporność chemiczna betonu stwardniałego (stały kontakt):
Współczynnik filtracji:

Dozowanie
Xypex® Admix C-1000 (podstawowy):
Xypex® Admix C-1000 NF (bez dodatku piasku krzemionkowego):

Domieszka Xypex® Admix C-1000 (NF) jest kompatybilna ze wszystkimi rodzajami cementów zgodnie z EN 197-1 ed.2
jak również ze standardowymi rodzajami domieszek uplastyczniających i napowietrzających zgodnie z EN 934-2+A1.

Prosimy o skonsultowanie się z dystrybutorem w sprawie proponowanego zastosowania i dozowania Xypex® Admix
C-1000 (NF), oraz jego kompatybilności ze składnikami mieszanki betonowej i możliwości stosowania w środowisku
agresywnym chemicznie.
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Dystrybutor
Krystal-Bet Sp. z o.o.
adres: 05-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2
biuro i magazyn: 04-962 Warszawa, ul. Małowiejska 25
telefon: 502 771 183 lub 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl
www.xypex.pl

niestandardowy szary proszek
mieszanka testowa ≥ kontrolna + 90 minut
mieszanka testowa ≤ kontrolna + 360 minut
≤ 0,1% w stosunku do masy
< 8,5% w stosunku do masy
1.100 ± 50 kg/m3

próbka testowa < kontrolna
próbka testowa > kontrolna
3 - 11 pH
< 7.10-11

1 - 3% wagowo do ilości cementu
0,5 - 1,5% wagowo do ilości cementu



Instrukcja stosowania
Xypex® Admix C-1000 (NF) można dodawać na węźle betoniarskim w trakcie przygotowywania mieszanki betonowej
(do suchych składników np. na taśmie z kruszywem), albo do pustego betonowozu tuż przed napełnieniem mieszanką
betonową.

Można go również dodać w postaci wstępnie przygotowanego koloidalnego roztworu wodnego, wykorzystując część
projektowej mieszanki wody.

O szczegółowe instrukcje prosimy zwrócić się do KRYSTAL-BET..

Pielęgnacja
Podobnie jak dla standardowego świeżego betonu, zgodnie z EN 13670-1 + EN 206+A1.

Opakowania
Worki samo rozpuszczalne o wadze 2 – 8 kg, pakowane w kartonowe pudełka tekturowe lub puszki metalowe
z workiem PE, waga 25 kg (20 kg dla NF)..

Przechowywanie
Produkty Xypex® muszą być przechowywane w suchym pomieszczeniu w temperaturze co najmniej +7°C. Okres
ważności wynosi jeden rok, gdy są przechowywane w oryginalnych i nieotwartych opakowaniach w w/w warunkach.

Zdrowie i bezpieczeństwo
Mieszanka kompozytowa jest wysoce alkaliczna, nietoksyczna.

Podczas pracy należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa oraz obowiązujących przepisów BHP. Należy stosować
środki ochrony osobistej (odzież, okulary, rękawice). Unikać bezpośredniego kontaktu z mieszaniną podczas aplikacji.
W przypadku kontaktu ze skórą należy ją natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Jeśli nieprzyjemne odczucia
utrzymują się, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Jeśli dojdzie do kontaktu z oczami, natychmiast przemyć
je czystą wodą i szybko zasięgnąć pomocy medycznej.

Usuwanie odpadów – Postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami.
Opakowania można składować na składowisku lub przekazać do specjalistycznej firmy do utylizacji.

Szczegółowe informacje dostępne są w Karcie Charakterystyki.

Certification
Certyfikacja wyrobu oraz regularne audyty przeprowadzane są przez Jednostkę Notyfikowaną DIBt (Deutsches Institut
für Bautechnik) i 1020 TZUS, Czech Republic.

Ciągłą kontrolę jakości produkcji prowadzi Akredytowane Laboratorium Badawcze nr 1687 LABBET®.
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