
Tek betonet të cilat punohen në rrugës termike  me 
avullim (elemente të rifabrikuara) ku koha e trajtimit me 
avull zvogëlohet për 20 deri 50 %, për betone ku është 
e nevojshme të reduktohet sasia e ujit që të arrihen 
fortësi më ta madhe fillestare dhe përfundimtare, tek 
elementeve prej betoni tek të cilat kërkohet lirim të 
shpejtë nga pjesa mbështetëse, prerje betoni të 
armuar dendur, përpara të sforcuara elemente 
montuese prej betoni, për betonet ku kërkohen kushte 
të veçanta të kualitetit (rritje të rezistencës të 
zhgunjtjes(konsumit), të abrazionit, të ambienteve 
agresive, rritje të mos lëshimit të ujit, rezistencë ndaj 
akullit etj.). 

Sferë e përdorimit:
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Superplastifikatorë për betone me përpunim termik (avull të ngrohtë).   
I përgjigjet: EN 934-2 (Tabela 3.1 dhe 3.2), ASTM S494 type F                            

Shkurton kohën e nevojshme  për avullim për 20 % 
deri 50 % me të cilën bëhet kursim  të energjisë dhe 
efikasitet të rritur gjatë punës.
Reduktim të ujit deri 25 %;
Përshpejton shumë procesin e ngurtësimit;
Rritë kompatibilitetin e betonit;
Përmirëson punimin e betonit pa shtime plotësues 
të ujit;
Rrit fortësinë fillestare dhe përfundimtare të 
betonit.
Mundëson punim më të mirë final të sipërfaqeve të 
betonit;
Nuk përmban klorit; 

Cilësi:

Dozimi:

Me dozë 0.8  2.0 % në krahasim të sasisë së çimentos. 
Dozimi bëhet me dorë ose automatike Më e 
përshtatshme është të bëhet dozim në ujë më të cilën 
përmirësohet përzierja prej betoni. Në qoftë se koha 
për vendosjen në kushte normale  zgjatë më shumë se 
30 minuta, SUPERFLUID-T hidhet direkt përpara 
vendosjes së betonit . Koha  e përzierjes  e betonit të 
freskët me aditivë duhet të zgjatet për 50-100 % në 
krahasim me kohës  e nevojshme për përzierje e 
betonit  pa aditivë.   

Karakteristika teknike:

3        1,16±0,03 gr/cm

32,0±1,5%  

Lëng  ngjyrë kafe

Formaldehidrat melamnin  

Nuk ka 

Nuk ka 

8,0±1,0  

Masa voluminoze:

Materia e thatë:

Pamje:

Tip: 

Përmbajtja e klorikeve

Përmbajte e alkaleve

ph-faktori  

Efekti nga mbidozimi:

Nuk ka pësoja të dëmshme nga mbi dozimin. 

Regjim të avullimit 
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Superfluid-T Etalon

Reduktim të ujit në përputhje me EH 480-1 dhe EH934-2, 
Tabela 3.1
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Rrezik për shëndetin:
SUPERFLUID-T nuk përmban materia toksike, përveç kësaj duhet të kini kujdes të os vijë ne kontakt me lëkurën, sytë ose të gëlltitet. 
Në raste në takim me lëkurën ose sytë është e nevojshme shpëlarje me ujë të pastër të rrjedhshëm.
Në qoftë se gëlltitet është e nevojshme të merret ndihmë mjekësore.
Zjarr:
SUPERFLUID-T është lëng që nuk digjet.
Pastrim dhe deponim: 
Pastrimi i mbeturinave të SUPERFLUID-T bëhet me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave lokale dhe rregullative për atë 
lloj mbeturine. 

Paketim: 

Kova plastike: 5, 12 dhe 25 kg.
Fuçi : 240 kg.
Kontejner: 1200 kg.

Magazinimi: 

Në paketim origjinal në temperaturë prej 5°C deri 35°C 
dhe mbrojtur nga ndikimi direkt të rezeve të diellit.
Afati i përdorimit: 12 muaj
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Kompatibiliti:

SUPERFLUID-T është kompatibël me të gjithë aditivët 
nga programi i ADING, përveç aditivëve me bazë 
polikarbonate. Në qoftë se në përzierjen prej betoni 
përdoret dy ose më shumë aditivë është e nevojshme 
të bëhen prova të mëparshme. Aditivët e ndryshme 
dozohen veçmas përkatësisht nuk përzihen ndërmjet 
tyre përpara në përzierjen prej betoni. 
SUPERFLUID-T është i përdorshëm me të gjithë 
llojeve e çimentove portland duke i përfshirë dhe 
çimentove që rezistojnë sulfate.
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