
Суперфлуид-21АМ позволява голяма редукция на 
вода в бетонната смес сравнена с приготвена смес 
без добавки, както и производството на “течен бетон” 
без допълнително добавяне на вода. Позволява 
дългосрочно поддържане на консистенцията на 
бетона.
Прилага се за:

Приготвяне на готови бетонни смеси (ready-mixed 
concrete);
Транспортни бетони;
Масивни бетони;
Бетониране при високи температури;
Бетони с много водоциментно отношение;
Tечни бетони устойчиви на  сегрегация;
Бетониране на гъсто армирани стоманобетонни 
елементи.

Област на приложение:

Свойства:
Дълготрайно задържане на консистенцията на 
бетона (до 90 минути);
Значително подобрява обработваемостта на 
бетона, без да се увеличава количеството на вода 
и опасността от сегрегация;
Подобрява плътността на бетона;
Подобрява външния вид на бетонната повърхност;
Редукция на водата до 25%;
Високи ранни и крайни якости;
Повишава устойчивостта на замръзване;
Увеличава на водонепропускливостта;
Намалява или елиминира нуждата от вибриране;
Намалява свиването на бетона;
Намалява съсъхането на бетона;

СУПЕРФЛУИД-21AМ

СУПЕРФЛУИД-21АМ

Суперпластификатор за бетон, с висока степен на редукция на вода и 
дълготрайнo задръжане на консистенцията, изработен на поликарбоксилатна 
основа. Отговаря на: EN 934-2 Таблица 11.1 & 11.2

Технически проспект
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ИДозировка:

Вид: 

Технически характеристики:

Обемна маса: 

Съдържание на хлориди:    

Съдържание на алкали:  

рН стойност:                                            

Кафява течност
3

1,04 ± 0,02 g/cm  

< 0,1 %

< 2 %

6 ± 1

Ефект от предозиране:

Съвместимост :
Суперфлуид-21AM е съвместим с повечето добавки 
от програмата на АДИНГ. Ако в бетоновата смес се 
използват две или повече добавки, е необходимо да 
се направят предварителни тестове. Различните 
добавки се дозират поотделно, т.е. те не се смесват 
помежду си, преди влагането им в бетоновата смес.
Суперфлуид-21AM може да се използва с всички 
видове портланд цимент,  включително и 
сулфатоустойчиви цименти.
Суперфлуид-21AM не е съвместим и не трябва да се 
използва в комбинация с добавки, съдържащи 
нафтален сулфонат (Суперфлуид, Суперфлуид M1 и 
Хидрофоб флуид).

Предозирането може да предизвика разслояване на 
бетона и удължаване на началото и края на 
свързването на бетона.

Дозирането на Суперфлуид-21АМ -21AM варира от 
0.4 до 1.2% от масата на цимента в бетонната смес.
Дозирането се извършва ръчно или автоматично, 
при подготвянето на бетонната смес. Максимален 
ефект се постига, когато Суперфлуид-21АМ, заедно 
с 20% -30% вода, се добавя, след смесване на 
агрегат, цимент и 70% до 80% от необходимата вода 
за приготвяне на бетона. Продължителността на 
бъркането на прясната бетонна маса с добавката 
Суперфлуид-21АМ трябва да се увеличи най-малко с 
50% в сравнение с времето за бъркане на бетона без 
добавки, т.е. не трябва да бъде по-малко от 3 минути.

Опаковка:

Складиране:

Пластмасови туби:                                             25 kg.
Контейнери:                                                    1100 kg.

В оригинални, запечатани опаковки,  при 
температура от 5°C до 35°C, защитени от пряка 
слънчева светлина. Срок на съхранение 12 месеца.

Опасност за здравето: В случай на пръскане върху кожата или очите, измийте с чиста течаща вода. При поглъщане е необходимо да се 
потърси медицинска помощ. Допълнителна информация е дадена в Лист за безопасност на продукта.
Противопожарна безопасност: Суперфлуид 21AM е незапалима течност. Допълнителна информация е дадена в Лист за безопасност на 
продукта. 
Почистване и депониране: Почистването на Суперфлуид 21 AМ е с вода. Старата използвана опаковка трябва да се изхвърля в 
съответствие с местните разпоредби и предписания за този тип отпадъци. Допълнителна информация е дадена в Лист за безопасност на 
продукта.
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Производител:
АДИНГ – БЪЛГАРИЯ ЕООД 
Офис: Бул.Тотлебен 89 А, София, България, 
Производство и складoва база: кв. Караманица 88, 
Перник, България, Тел.:+359 2 955 61 06; 
е-mail: factory_pernik@ading.eu;  www.ading.еu
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