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Tehniskās informācijas lapa

IPANEX
Neorganisks kopolimēru savienojums - šķidra piedeva betonam.

Produkta apraksts:
Galvenais izmantošanas veids: IPANEX tiek izmantoti,
lai nodrošinātu pieteikumu betona izturību
inženierbūvju struktūrās, kuras ir pakļautas palielinātam
bojājumu riskam, ilgstoši nodrošinātu lielāku
aizsardzību pret armatūras koroziju un aizstātu papildu
ārējos stiprinājumus..

Parasti izmanto autostāvvietu garāžās, pamatos,
ārsienas un grīdas plātnes gruntēšanai, ūdens un
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, pazemes velves,
tvertnes un bedres izveidošanai, peldbaseinos, ūdens
uzglabāšanas tvertnēs, tuneļu, (tiltu konstrukcijas un
iebraukšanas zonās), apmalēs un notekcaurulēs, ietvju,
lūku konstrukcijās, automaģistrālēs, ūdens parkos,
pieminekļu celšanai, skrejceļu un dambju konstrukcijās.

Pielietojums:
IPANEX maisījums tiek pievienots betonam
būvlaukumā, gatavajā jauktajā betona maisīšanas
iekārtā vai būvlaukumā. To veic meistars, kas speciāli
apmācīts IPANEX betona jaukšanā

Process

• Piegādātā maisījuma atbilstības novērtējums
specifikācijai.

• Sajauciet IPANEX. Turpiniet maisīt līdz
vienmērīgai baltai konsistencei.

• Pievienojiet IPANEX betona maisītajā tam
paredzētajā devā.

• IPANEX maisīšana betona maisītājā ar
maksimālo ātrumu 5 minūtes.

• Pārliecinieties, ka nav pievienots papildu
sajaukšanas ūdens. Šajā brīdī pievienots
ūdens neitralizēs IPANEX labvēlīgo ietekmi un
var anulēt garantiju.

IPANEX Specifikācijas: Betonā jāiejauc IPANEX, ko
ražojis IPA. IPANEX pievieno betonam devā 0,9 l uz
100 kg cementa. Pēc tam, kad ir pievienots IPANEX
betona transportēšanas maisītājam, betonu piecu
minūšu laikā jauc ar maksimālo ātrumu.

Betona maisījums ir jāizgatavo un jāizmanto saskaņā
ar attiecīgās valsts spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem, likumdošanu un darba drošības noteikumiem.
Uzņēmējam pirms darbu uzsākšanas ir jāsniedz
informācija par IPANEX un tā izmantošanas instrukcija
darbu novērtēšanas inženierim. IPANEX jāuzglabā
saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.

Piezīme: IPANEX betona apstrādes, iekraušanas un
apdares laikā jāievēro normālās betona apstrādes
procedūras, kā aprakstīts ACI rokasgrāmatā par betona
pielietošanu. Lai panāktu optimālas mehāniskās
īpašības, nepieciešama pilnīga blīvēšana. Jāņem vērā
arī pēcapstrādes procedūras, kā aprakstīts ACI
rokasgrāmatā par konkrēto pielietojumu (pēdējais
izdevums).5.
PIEEJAMĪBA UN CENA
6. GARANTIJA
Sazinieties ar IPA, lai precizētu informāciju attiecībā uz
garantijas jautājumiem un visiem ierobežojumiem.
7. Uzturēšana
IPANEX betona konstrukcijām tāpat kā citām betona
konstrukcijām ir nepieciešama atbilstoša apkope.
8. TEHNISKAIS ATBALSTS

• IPA arhitekts un / vai inženieris precizē:
• Vai būvlaukumā tika pārbaudīta IPANEX

betona sistēmas saderība ar projektu
• paredzētos IPANEX betona maisījuma

parametrus (t.i., lejupslīde, W / C vērtība,
gaisa poru daudzums).
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• Apstiprinājums meistaram, kurš pievieno
IPANEX piedevas

Tehniskie dati
Daži no IPANEX betona testu kopsavilkumi ir šādi:

Blīvēšanas efekti

• Ūdenī visvairāk šķīstošas sastāvdaļas, kalcija
hidroksīds un kalcija alumīnija hidroksīds
(turpmāk saukti arī brīvie kaļķi), trikalcija
silikāts un trikalcija alumīnija silikāts tiek
pārvērsti par nešķīstošām minerālvielām. Šīs
nešķīstošās minerālvielas augs kapilāros kā
ļoti smalkie mikrokristāli. Kombinācijā ar mikro
poru struktūru, rezultātā rodas betona masa,
kas var izturēt ūdens iekļūšanu pat zem
visaugstākā spiediena.

• Ilgtermiņa stabilitāte
IPANEX betonā liels daudzums makro poru
(kas parasti it normālā betonā) tiek samazināts
līdz mikro porām. Minētās mikro poras aizņem
aptuveni 3,8% no IPANEX betona masas.
Mikro poras ir hidrofobas, un, lai gan sistēma
"elpo", kondensācija neveidojas, un tas kopā
ar citām IPANEX betona fizikālajām īpašībām
rada konkrētu matrici, kas ir ļoti izturīga pat
visnelabvēlīgākajos apstākļos.

• Izturība pret koroziju. Neatkarīgie testi uz
vietas un laboratorijas testi liecina, ka IPANEX
aizsargā betona stiegrojumu no korozijas.

Iepakojums: 200l cilindrs, 20 l tilpne, 1000 l
vienreizējas lietošanas trauks
Derīguma termiņš: 3 gadi: aizsargāt no sala.
Deva: 1 Gw% cementa svara = 0.9L / 100
kg cementa.

IPANEX betona caurlaidība
salīdzinājumā ar parasto
betonu, F'c = 4000 psi
(28N/mm2) modificēta CRD-
C 48-55 testēšanas metode.

Iespiešanās dziļuma
samazinājums par 84%;
Iekļaujamā ūdens
tilpuma samazināšana
par 98%.

Saspiešanas izturība, psi,
minimāli ASTM C 39

110% salīdzinot ar
kontroles betonu -3, 7, 28
dienu paraugiem

Liekšanas stiepes izturība,
psi, ASTM C 78 3, 7, 28
dienas paraugi

visas noteiktās vērtības ir
lielākas nekā
salīdzinājuma paraugiem
(gaisa poru daudzums un
lejupslīde vienāda)

Garuma izmaiņas, ASTM
C157-

IPANEX betons ir ar 25%
mazāku saraušanos,

Armatūras adhēzija, psi,
ASTM C 234-

Ne mazāk kā 105% 28
dienu salīdzināšanas
testos

Siltuma un hidrotācija, cal.
/g., ASTM C186 -

IPANEX betons uzrāda
par 13% mazāku siltuma
hidratāciju

Kapilāra ūdens
uzņemšana,% -

IPANEX ir 48%
salīdzinājumā ar
kontroles betonu ar 12
mm iegremdēšanu un
44% salīdzinājumā ar
kontroles betonu pie 140
mm iegremdēšanas

Sasalšana-, AASHTO T161,
300 cikli -

101.2% no nulles
parauga

Betona izturība pret hlorīda
jonu iekļūšanu, AASHTO
T259-78 / T260-78 -

75% lielāka par nulles
paraugu

Sārmu kvarca sadalīšanās
reakcijas samazināšana,%,
ASTM C 441 -

47% mazāka izplešanās
nekā nulles paraugā


