
Opis
XYPEX to unikalny process chemiczny zapewniający 
wodoszczelność oraz ochronę I poprawę jakości betonu. 
XYPEX ADMIX C-1000 / C-1000 NF jest dodawany  
do masy betonowej w trakcie jej mieszania. XYPEX ADMIX 
C-1000 / C-1000 NF składa się z cementu portlandzkiego, 
piasku kwarcowego (z wyjątkiem odmiany NF) i różnych 
aktywnych, zastrzeżonych składników chemicznych. 
Te aktywne związki chemiczne reagują z wilgocią w świeżym 
betonie I z produktami ubocznymi hydratacji cementu, 
wywołując reakcje katalityczne. W wyniku tych reakcji  
w porach i kapilarach betonu powstają nierozpuszczalne 
formacje krystaliczne, które trwale uszczelniają beton  
i zapobiegają wnikaniu wody i innych cieczy z dowolnego 
kierunku.

Xypex Admix C-Series
Wszystkie odmiany ADMIX C-Series zawierają taką samą ilość 
aktywnych substancji chemicznych w zalecanych dawkach  
i zapewniają taką samą wodoodporność i trwałość. Seria XYPEX 
ADMIX C jest dostępna jako standardowa lub bez piasku (NF). 
Odmiana XYPEX ADMIX C-500 / C-500 NF ma minimalny 
lub żaden wpływ na czas wiązania. XYPEX ADMIX C-1000 
/ C-1000 NF jest przeznaczony do mieszanek betonowych, 
dla których wymagane jest normalne lub nieznacznie opóźnione 
wiązanie. XYPEX ADMIX C-2000 / C-2000 NF jest stosowany 
w cieplejszym klimacie i tam, gdzie zwykle wymagane jest 
wolniejsze tempo hydratacji. W celu najlepszego zastosowania 
produktów ADMIX należy skonsultować się z przedstawicielem 
KRYSTAL-BET.

Zalecany do:
• zbiorników 
• oczyszczalni ścieków 
• podziemnych komór 
• stacji uzdatniania wody 
• fundamentów 
• tuneli i systemów metra 
• budowli hydrotechnicznych 
• składowisk odpadów 
• basenów 
• budownictwa przemysłowego 
• w zakładach prefabrykacji

Zalety
• jest odporny na wysokie ciśnienie hydrostatyczne 
• staje się integralną częścią betonu 
• posiada wysoką odporność na agresję chemiczną 
• samo uszczelnia rysy o rozwartości do 0,4 mm 
• pozwala betonowi „oddychać” 
• nietoksyczny, posiada atest higieniczny PZH 
• posiada właściwości więźliwości wody 
• jest tańszy w stosowaniu od większości innych metod 
• trwały 
• dzięki dodawaniu do betonu w trakcie jego mieszania  
 mozę być stosowany niezależnie od warunków  
 atmosferycznych 
• nie obciąża harmonogramu budowy

Opakowania
XYPEX ADMIX jest dostępny w opakowaniach: 
• C-1000 (samorozpuszczalne woreczki o wadze 2 ÷ 8 kg 
pakowane w tekturowe kartony) 
• C-1000 NF (25kg wiadro) 
• C-1000 NF (20kg wiadro)

Przechowywanie
Produkty XYPEX należy przechowywać w pomieszczeniach 
suchych w minimalnej temperaturze +7 °C. Przydatność 
do stosowania – 1 rok od daty produkcji. 

Dozowanie
XYPEX ADMIX C-1000 (podstawowy):  
1 - 3 % wagowo do ilości cementu

XYPEX ADMIX C-1000 NF (bez dodatku piasku):  
0,5 - 1,5% wagowo do ilości cementu

UWAGA: 
W celu ustalenia stosownego dozowania, uzyskania 
dodatkowych informacji w przypadku stosowania mieszanek 
betonowych zawierających popiół lotny / żużel, mieszanek 
wymagających zwiększonej odporności chemicznej, 
optymalnego wykonania betonu jak też dostosowania  
do ewentualnych specyficznych wymagań projektowych 
prosimy o kontakt z przedstawicielem KRYSTAL-BET. 

Właściwości produktu 
wygląd zewnętrzny Light grey powder
pH 12,1 - 12,5
zawartość jonów chloru < 0,1 %
VOC brak

Wyniki testów
WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ
EN 12390-8 “Badanie stwardniałego betonu. 
Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem”,  
Faculty of Civil Engineering, Czech Technical 
University of Prague, Czech Republic
Próbki betonu pobierane z miejsc realizacji projektu są 
poddawane regularnym testom w celu potwierdzenia 
skuteczności Xypex Admix C-1000 NF w zapewnianiu 
wodoszczelności betonu. Próbki są wystawiane  
na działanie wody pod ciśnieniem 0,5 MPa przez 3 dni zgodnie  
z EN 12390-8, a następnie oceniane pod kątem głębokości 
penetracji w różnym czasie w celu określenia stopnia 
wzrostu kryształów, a tym samym zwiększonej ochrony 
betonu w czasie. Jednym z przykładów są próbki z betonu 
C 30/37-90D XA1 zawierające Admix C-1000 NF, pobrane  
z węzła Skanska Transbeton dla potrzeb projektu Riverview 
w Pradze; wyniki badań odnotowały 71% spadek głębokości 
penetracji wody po 150 dniach w porównaniu z wynikami  
po 90 dniach. Drugi przykład dotyczy próbek z betonu  
C 25/30-90D XA1 z dodatkiem Xypex Admix C-1000 NF 
pobranych z węzła Cemex dla potrzeb projektu szpitala  
w Uherske Hradiste w Czechach; badania wykazały 
79% spadek głębokości penetracji wody po 150 dniach  
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w porównaniu z wynikami uzyskanymi po 90 dniach. Trzecim 
przykładem są próbki betonowe z mieszanki C 25/30-90D 
XA1 z Xypex Admix C-1000 NF, dostarczanej przez TBG 
Metrostav z Heidelberg Group na projekt Medox II w Pradze; 
wyniki badań odnotowały spadek o 83% w głębokości 
penetracji wody po 180 dniach w porównaniu z pomiarami 
po 90 dniach.

EN 12390-8 “Badanie stwardniałego betonu. 
Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem”,  
TSUS Presov branch, Bratislava, Slovak Republic
Przetestowano pod kątem nieprzepuszczalności trzy zestawy 
próbek wykonanych z betonu C 25/30. Jeden zestaw zawierał 
Xypex Admix C-1000; drugi zestaw zawierał Xypex Admix 
C-1000 NF; trzeci zestaw jako porównawczy nie zawierał Xypex 
Admix. Wyniki badań wykazały średnio 85% zmniejszenie 
głębokości penetracji w próbkach Admix C-1000 i Admix 
C-1000 NF w porównaniu z próbkami porównawczymi.

EN 12390-8 “Badanie stwardniałego betonu.  
Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem ”,  
Hans Jacobs GmbH, Baustoffprűfung, Hamburg, Niemcy 
Regularnie przeprowadzane są testy w celu zapewnienia 
zgodności z wymaganiami DIBt. Beton zawierający 300 kg 
cementu z dodatkiem I bez domieszki Xypex Admix C-1000 NF 
jest sprawdzany po 28 dniach. Średnio próbki z Xypex Admix 
C-1000 NF odnotowują 50% spadek głębokości penetracji 
wody w porównaniu z próbkami kontrolnymi. 

EN 12390-8 & JUS.M1.015/78 “Badanie stwardniałego 
betonu. Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem”, 
University of Sarajevo, Faculty of Civil Engineering, 
IMK, Bosnia and Herzegovina
Testowano kilka zestawów próbek z betonu C 30/37 z różnymi 
dodatkami, w tym próbki z domieszką Xypex Admix C-1000 NF 
dozowanie 1,2% i bez tej domieszki oraz próbki z i bez środka 
napowietrzającego. 

Testy przeprowadzone zgodnie z normą EN 12390-8 wykazały 
spadek głębokości penetracji wody próbek poddanych działaniu 
Xypex o 94% w porównaniu z próbkami kontrolnymi. Testy 
przeprowadzone zgodnie z normą krajową JUS.M1.015/78 
wykazały spadek o 86%. Próbki zawierające napowietrzacz 
wykazały spadek penetracji wody o 87%; potwierdzając, 
że Xypex Admix C-1000NF nie wpływa na działanie 
napowietrzacza.

ACCI Water Permeability Test, 
“Wodoprzepuszczalność betonu”,  
Australia Centre of Construction and Innovation, 
University of New South Wales, Sydney, Australia
Próbki betonowe zawierające Xypex Admix NF w dawkach 0,8% 
i 1,2% zostały przetestowane pod kątem przepuszczalności 
wody w porównaniu z próbkami kontrolnymi. Wszystkie 
próbki poddano ciśnieniu 10 barów (100 m słupa wody) przez  
2 tygodnie. Obliczono współczynniki przepuszczalności wody,  
a beton z dodatkiem Xypex Admix wykazał znaczne zmniejszenie 
przepuszczalności wody nawet o 93% przy dawce 1,2%.

STN EN 12390-8 “Badanie stwardniałego betonu. 
Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem ”, 
Technical and Testing Construction Institute, 
Bratislava, Slovakia
Kostki betonowe przygotowano z dodatkiem Admix C-1000  
w ilości 2% i Admix C-1000 NF w ilości 1% oraz kontrolne  
bez dodatku Xypex Admix. Stosowano ciśnienie wody 0,5 MPa 
przez 72 godziny, a następnie próbki rozdzielano poprzecznie, 
aby zmierzyć głębokość penetracji wody. Wyniki pokazały, że 

głębokości penetracji dla Xypex Admix C-1000 / C-1000NF 
wynosiły odpowiednio 10,3 mm i 25 mm, natomiast penetracja 
w próbkach kontrolnych wynosiła 113 mm. Użycie równania 
Valenta do obliczenia współczynnika przepuszczalności wody 
wykazało 20 do 120 krotną redukcję dla betonu z Xypex Admix 
C-1000 / C-1000 NF w porównaniu z betonem kontrolnym.

WYTRZYMALOŚĆ NA ŚCISKANIE  
EN 12390-8 „Badanie stwardniałego betonu. 
Wytrzymałość na ściskanie próbek testowych”, Hans 
Jacobs GmbH, Baustoffprűfung, Hamburg, Niemcy
Próbki betonowe zawierające 300 kg cementu to standardowa 
mieszanka stosowana przez DIBt w Niemczech w celu 
określenia wpływu dodatku na wytrzymałość na ściskanie. 
Wielokrotne badania próbek zawierających Admix C-1000 NF 
w dawce 1,5% przeprowadzone po 28 dniach wykazały wzrost 
wytrzymałości na ściskanie od 5% do 17% w porównaniu  
z próbkami kontrolnymi.

ASTM C 39, „Wytrzymałość na ściskanie 
cylindrycznych próbek betonowych”,  
Kleinfelder Laboratories, San Francisco, USA
Po 28 dniach próba wytrzymałości na ściskanie betonu 
zawierającego Xypex Admix wyniosła 49,5 MPa w porównaniu 
z próbką porównawczą przy 44,5 MPa (10% wzrost).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA 
CSN 73 1326 „Pomiar utraty powierzchni betonu  
z domieszką C-1000 / Admix C-1000 NF z powodu 
agresji siarczanów”, Betonconsult, Building Materials 
Testing Laboratory, Praga, Czechy
Próbki betonowe z Xypex Admix C-1000 w ilości 2% i Xypex 
Admix C-1000 NF w ilości 0,5% i 1% zostały wykonane 
wraz z próbkami kontrolnymi. Próbki poddano działaniu 
silnie stężonego roztworu siarczanu (tj. 36 000 mg / ℓ) przez  
4 miesiące, a próbki okresowo ważono w celu określenia utraty 
masy. Próbki z Xypex Admix odnotowały utratę masy między 
5 a 50 g / m2 i nie wykazały pogorszenia stanu powierzchni, 
podczas gdy próbki kontrolne wykazały średnią utratę masy 
4860 g / m2 ze znaczną degradacją powierzchni. 

“Testowanie stwardniałego betonu. Głębokość 
penetracji w betonie narażonym na działanie oleju 
transformatorowego, oleju napędowego, ropy naftowej 
i kiszonki pod ciśnieniem”, TSUS Presov branch, 
Bratislava, Slovak Republic
Próbki betonu C 25/30 z dodatkiem Xypex Admix C-1000 
w ilości 2% zostały wykonane wraz z próbkami kontrolnymi  
i przetestowane pod kątem odporności na różne agresywne 
ciecze pod ciśnieniem 0,5 m. Próbki z Xypex Admix 
C-1000 wystawione przez 24 godziny na działanie oleju 
transformatorowego odnotowały 59% zmniejszenie głębokości 
penetracji w porównaniu z próbkami kontrolnymi; Próbki 
z Admix C-1000 NF w ilości 1% zmniejszyły penetrację  
o 48%. Po 48 godzinach ekspozycji na 0,5 m ciśnienia oleju 
napędowego, próbki Xypex z Admix C-1000 wykazały 33% 
redukcję penetracji w porównaniu do probek kontrolnych;  
z domieszką C-1000 NF o 26%. 

Podczas oceny próbek wystawionych na ekspozycję ropy 
naftowej przez 48 godzin pod ciśnieniem 0,5 m próbki z Xypex 
Admix C-1000 wykazały zmniejszenie głębokości penetracji 
w porównaniu z próbkami kontrolnymi o 44%. Próbki z Xypex 
Admix C-1000 poddane działaniu kiszonki przez 72 godziny 
pod ciśnieniem 0,5 m odnotowały o 67% mniejszą głębokość 
penetracji, próbki z Xypex Admix C-1000 NF o 56%.



NT BUILD 443, “NordTest dyfuzja chlorku  
z 16.5%roztworu NaCl w betonie 40 MPa zawierającym 
domieszkę Xypex Admix C-1000 NF”, Australia Centre 
for Construction Innovation, University of New South 
Wales, Sydney, Australia
NordTest NT BUILD 443 to standardowa przyspieszona metoda 
oceny współczynnika dyfuzji chlorków w betonie. W tym badaniu 
testowym wykonano próbki betonowe zawierające 25% popiołu 
lotnego, 38% żużla i 60% żużla (całkowita zawartość cementu 
= 435 kg, 0,4 w/c) w tym z domieszką Xypex Admix C-1000 NF 
w ilości 0,8% i 1,2% wagowo do ilości cementu do porównania  
z próbkami kontrolnymi (dla każdego systemu). Wszystkie 
próbki zanurzono w 16,5% roztworze NaCl na 35 dni. 
Współczynnik dyfuzji chlorków obliczono na podstawie profilu 
chlorków, wykorzystując II prawo Ficka. Beton z dodatkiem 
popiołu lotnego wykazywał o 25% obniżony współczynnik 
dyfuzji chlorków zarówno dla 0,8%, jak i 1,2% dodatku Xypex 
Admix C-1000 NF. Beton żużlowy 38% z domieszką Xypex 
Admix C-1000 NF miał o 67% niższy współczynnik dyfuzji 
chlorków przy dozowaniu Xypex Admix 0,8% I 75% niższy 
przy dozowaniu 1,2%. Dla mieszanek wysokożużlowych 
redukcja współczynnika dyfuzji chlorków wyniosła 42% i 53% 
odpowiednio dla 0,8% i 1,2% Xypex Admix C-1000 NF.

“Odporność na kwasy zapraw pokrytych Xypex 
Concentrate lub zawierających domieszkę Xypex 
Admix C-1000 NF”, Construction and Maintenance 
Technology Research Center (CONTEC), Sirindhorn 
International Institute of Technology (SIIT) - 
Thammasat University, Bangkok, Thailand
Badania kwasoodporności były częścią szeroko zakrojonego 
programu testowania mającego na celu określenie korzyści  
ze stosowania Xypex Admix C-1000 NF dozowanego w ilości 1% 
w celu poprawy trwałości betonu. Do oceny wykorzystano kilka 
porównawczych mieszanek betonowych, zawierających zwykły 
cement portlandzki i 30% mieszankę popiołu lotnego. Próbki 
poddano działaniu 5% H2SO4; wartość pH roztworu kwasu 
wynosiła 0,25 i nigdy nie była większa niż 0,54. W tym wyjątkowo 
kwaśnym, korozyjnym środowisku już po 12 tygodniach próbki 
z Xypex Admix C-1000 NF zmniejszyły ubytek masy o 48%  
w porównaniu do próbek kontrolnych z zaprawy cementowej  
i o 53% w próbkach z dodatkiem popiołów lotnych. 

USZCZELNIANIE RYS 
ASTM C1585 and ASTM C1202 “Ocena zdolności 
samouszczelnienia betonu samozagęszczalnego 
wykonanego z cementów hutniczych poprzez 
zastosowanie katalizatora krystalizującego Xypex”, 
Instituto Tecnologico de Aeronautica, Sao Jose dos 
Campos, Brazil
Próbki betonowe z cementu portlandzkiego, hutniczego oraz 
portlandzkiego z dodatkiem popiołów lotnych z domieszką 
Xypex Admix C-500 w ilości 2,5%, zostały ocenione pod kątem 
zdolności do samouszczelnienia. Mikrorysy zostały wywołane 
obciążeniem wynoszącym 90% wytrzymałości na ściskanie. 
Popękane próbki zostały następnie zanurzone w wodzie, 
aby wywołać samouszczelnienie po 28, 56 i 84 dniach. Testy 
wytrzymałości i ultradźwiękowej prędkości impulsu zostały 
wykorzystane celem określenia regeneracji mechanicznej; 
sorpcyjność i szybka przepuszczalność chlorków zostały 
wykorzystane do oceny samonaprawy betonu pod kątem 
wodoszczelności. Wyniki potwierdziły zdolność Xypex Admix 
do samouszczelnienia spękanego betonu.

“Testowanie Xypex Admix C-1000 NF pod kątem 
samoregeneracji rys” CH Karnchang (Lao) Company 

Ltd., Xayaburi Laboratory, Ban Xieng Yeun, Vientiane, 
Laos
Przed budową tamy na rzece Mekong przeprowadzono 
testy w celu potwierdzenia zdolności domieszki Xypex 
Admix do samonaprawiania pęknięć statycznych do 0,4 mm. 
Trzy duże betonowe płyty z domieszką Admix C-1000 NF  
w ilości 0,8% wykonano wraz z trzema płytami kontrolnymi. 
Po utwardzeniu betonu na środek każdej płyty przyłożono siłę 
celem wytworzenia pęknięć; średnio o rozwartości 0,4 mm. 
Popękaną powierzchnię poddano działaniu wody.. Początkowo 
wszystkie pęknięcia przeciekały; po 4 dniach ustało wszelkie 
kapanie z rys w płytach betonowych z Xypex Admix, podczas 
gdy przeciekanie trwało przez pęknięcia w płytach kontrolnych 
do końca okresu testowego (25 dni). Fotografie SEM wykazały 
znaczny wzrost formacji krystalicznych w pęknięciach płyty  
z domieszką Xypex Admix.

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA  
SEM “Badania mikroskopowe produktów 
krystalicznych w betonach I zaprawach 
modifikowanych domieszkami Xypex Admix”, 
Australian Centre for Construction Innovation, 
University of New South Wales, Sydney, Australia 
Próbki (cement z dodatkiem żużla I popiołów lotnych)  
z domieszką Xypex Admix zbadano pod kątem oznak wzrostu 
krystalicznego w czasie od 8 miesięcy do 2 lat. Próbki były 
krojone i / lub dzielone i badane w powiększeniach od 500x 
do 5000x. Charakterystyczny wzrost kryształów Xypex był 
obserwowany we wszystkich próbkach z domieszką Xypex 
Admix, co stanowi dowód na reakcje krystaliczne Xypex  
z cementami z dodatkiem popiołów lotnych i żużla.

MROZOODPORNOŚĆ
ASTM C 666 “Odporność na zamrażanie / rozmrażanie” 
Independent Laboratory, Cleveland, USA
Po 300 cyklach zamrażania / rozmrażania próbki z domieszką 
Xypex Admix wykazały średnio 94% trwałości.

EN 12390-8 & JUS.M1.015/78 “Testowanie 
stwardniałego betonu. Efekt cykli zarażania / 
rozmrażania”, University of Sarajevo, Faculty of Civil 
Engineering,IMK, Sarajevo, Bośnia and Herzegovina
Próbki wykonane z napowietrzonego betonu C 30/37  
z domieszką Xypex Admix C-1000 NF w ilości 1,2%  
i bez domieszki zostały poddane ocenie po 200 i 250 
cyklach zamrażania / rozmrażania pod kątem odporności  
na uszkodzenia. Wynik został okreslony przez pomiar  
i porównanie wytrzymałości na ściskanie. Próbki z Xypex 
Admix odnotowały spadek wytrzymalości o 10,1% po 200 
cyklach i 11,2% po 250 cyklach. Wyniki próbek porównawczych 
to odpowiednio spadek o 13,6% i 18,2%. 

“Testowanie stwardniałego betonu. Efekt cykli 
zamrażania / rozmrażania poprzez utratę masy”, 
University of Sarajevo, Faculty of Civil Engineering, IMK, 
Bośnia and Herzegovina
Próbki z Xypex Admix C-1000 NF dozowanie 1,2% i próbki 
kontrolne wykonano z napowietrzonego betonu C 30/37. Próbki 
następnie oceniano, mierząc utratę masy pod kątem odporności 
na uszkodzenia przez zamrażanie / rozmrażanie i wystawienie 
na działanie 3% roztworu NaCl. Po 30 cyklach zamrażania / 
rozmrażania średni ubytek masy próbek bez domieszki Xypex 
Admix wyniósł 0,2 mg / mm2, podczas gdy próbki z domieszką 
nie wykazywały mierzalnego ubytku masy. 



KONTAKT Z WODĄ PITNĄ 
NSF 61, “System wody pitnej, komponenty – efekty 
zdrowotne”, NSF International, Ann Arbor, USA
Badania wody pitnej narażonej na kontakt z Xypex Admix nie 
wykazały żadnych szkodliwych skutów dla organizmu..

Wskazówki stosowania
XYPEX ADMIX C-1000 / C-1000 NF jest dodawany do betonu 
podczas przygotowywania mieszanki betonowej. Ważne jest, 
aby uzyskać jednorodną mieszankę XYPEX ADMIX z betonem. 
Nie można dodawać suchego proszku ADMIX bezpośrednio do 
mokrego betonu, ponieważ może to spowodować zbrylanie  
i niejednorodne rozłożenie ADMIX-u w mieszance. Kolejność  
i sposób dodawania domieszki XYPEX ADMIX są zróznicowane 
w zależności od miejsca mieszania. Zaleca się skonsultowanie 
z przedstawicielem KRYSTAL-BET w celu ustalenia najlepszej 
metody użycia.

1. WĘZEŁ BETONIARSKI - DODAWANIE DO KRUSZYWA 
NA Dodać proszek XYPEX ADMIX bezpośrednio  
na taśmę przenośnika kruszywa gruboziarnistego ręcznie  
lub poprzez komputerowy system dozowania masy. Uwzględnić 
bezpieczeństwo pracowników związane z ruchomymi taśmami. 
Bezpieczeństwo zdrowotne pracowników związane z pyleniem 
można częściowo rozwiązać poprzez stosowanie domieszki  
w samorozpuszczal;nycbh woreczkach. 

2. WĘZEŁ BETONIARSKI – DOZOWANIE DO 
BETONOWOZÓW Dodać XYPEX ADMIX w postaci proszku 
lub w woreczkach samorozpuszczalnych bezpośrednio  
do betonowozu na betoniarni przed załadowaniem wstepnie 
wymieszanego betonu zgodnie ze standardowymu 
praktykami dozowania betonu. Dodając XYPEX ADMIX  
w samorozpuszczalnych woreczkach, podać jak najdalej  
do przodu w bębnie, dodać niewielką ilość wody wsadowej wraz 
z woreczkami, zamieszać w bębnie przed dodaniem mieszanki. 
Można też przygotować zawiesinę wodną z domieszką ADMIX 
i dodać do bębna betonowozu przed dodaniem betonu. 
Uwzględnić dodaną wodę w recepturze mieszanki.

3. DODAWANIE DO CENTRALNEGO MIESZALNIKA 
Załadować XYPEX ADMIX w postaci proszku luzem lub  
w woreczkach samorozpuszczalnych wraz z pozostałymi 
suchymi składnikami. Mieszać zgodnie ze standardowymi 
praktykami dozowania, aby zapewnić dokładne rozproszenie 
domieszki celem uzyskania jednorodnej mieszaniny. 
Uwzględnić kwestie bezpieczeństwa pracowników podczas 
dostępu do urządzenia.

UWAGA: 
i. Dodawanie XYPEX ADMIX na miejscu wbudowania 
bezpośrednio do betonowozu nie jest zwykle zalecane, ale 
może być konieczne. W takim przypadku należy dodać XYPEX 
ADMIX do mieszalnika betonowozu w postaci zawiesiny 
(np. 3 części proszku do 2 części objętości wody). Mieszać 
beton przez minimum 5 minut na wysokich obrotach lub do 
całkowitego rozprowadzenia domieszki. Uwzględnić dodaną 
wodę w projekcie mieszanki i stożku opadu.

ii. Beton z domieszką XYPEX ADMIX nie wyklucza wymogu 
projektowania przerw roboczych, detali uszczelnień styków  
i dylatacji, prawidłowego układania, zagęszczania i 
pielęgnacji betonu oraz stosowania środków naprawczych 
w przypadku niedowibrowań I innych wad betonu, 
uszczelnień otworów po ściągach, uszczelnień zarysowań 
I pęknięć przekraczających ponadnormowe wartości. 

iii. Dalsze szczegółowe wytyczne dotyczące stosowania 
XYPEX ADMIX w określonych sytuacjach (np. suche mieszanki, 
betonowanie w niskich temperaturach itp.) można uzyskać 
kontaktując się z przedstawicielem KRYSTAL-BET.

Czas wiązania i wytrzymalość
Na czas wiązania betonu ma wpływ skład chemiczny  
i fizyczny składników, temperatura betonu oraz warunki 
klimatyczne. Domieszka XYPEX ADMIX C-1000 / C-1000 
NF jest przeznaczona do projektów mieszanek betonowych  
o normalnym lub lekko opóźnionym czasie wiązania. Beton  
z domieszką XYPEX ADMIX C-1000 / C-1000 NF może 
osiągnąć wyższą wytrzymałość końcową niż zwykły beton. 
Celem określenia czasu wiązania I wytrzymałości betonu 
z domieszką XYPEX ADMIX w warunkach wykonawczych, 
można wykonać mieszanki próbne. Prosimy o kontakt  
z przedstawicielem KRYSTAL-BET celem uzyskania informacji 
na temat właściwego zastosowania domieszki XYPEX ADMIX 
na etapie projektu I realizacji.

Ograniczenia
Stosowanie domieszki XYPEX ADMIX wymaga, aby 
temperatura mieszanki betonowej była nie niższa niż +4 ºC.

Serwis techniczny
W celu uzyskania większej ilości informacji, poznania 
alternatywnych metod wykorzystania produktu lub uzyskania 
informacji dotyczących stosowania materiałów XYPEX  
z innymi produktami lub technologiami, należy skontaktować 
się z przedstawicielem KRYSTAL-BET.

Informacja o zachowaniu środków 
ostrożności
XYPEX jest alkaliczny. Jako cementowy proszek lub mieszanina, 
XYPEX może powodować znaczne podrażnienie skóry i oczu. 
Informacje o zachowaniu środków ostrożności są wyraźnie 
wyszczególnione na wszystkich opakowaniach produktów 
XYPEX oraz zawarte w Kartach Charakterystyki. Każda Karta 
zawiera informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w celu 
ochrony pracowników i klientów. Aktualne Karty Charakterystyki 
są dostępne w KRYSTAL-BET. Prosimy o kontakt przed 
przechowywaniem lub użyciem produktu.

Certyfikacja
Certyfikacja wyrobu oraz regularne audyty przeprowadzane 
są przez Jednostkę Notyfikowaną nr 1020 TZUS, Republika 
Czeska. Ciągłą kontrolę jakości produkcji prowadzi 
Akredytowane Laboratorium Badawcze nr 1687 LABBET®. 

Gwarancja
Producent gwarantuje, że wytwarzane przez niego produkty 
są pozbawione wad materiałowych i odpowiadają ich 
deklarowanej, wysokiej jakości. W przypadku udowodnienia 
wadliwości któregokolwiek z produktów odpowiedzialność 
wobec Producenta ogranicza się do wymiany produktu. 
Producent nie udziela żadnych gwarancji co do przydatności 
handlowej lub przydatności do określonego celu, a niniejsza 
gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje wyrażone 
lub dorozumiane. Nabywca powinien określić przydatność 
produktu do jego zamierzonego zastosowania i wziąć na siebie 
wszelkie związane z tym ryzyko i odpowiedzialność.
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