
DELVO® EASY STABILIZER

Tan›m›

DELVO® EASY STABILIZER, çimentonun
hidratasyonunu kontrol alt›na alarak taze betonun
ve beton y›kama suyunu tekrar kullan›lmas›n›
sa¤layan, toz formlu, hidratasyon kontrol katk›s›d›r.

Kullan›m Yerleri

Pompal›, pompas›z ve yafl sistem püskürtme
betonlarda,
Transmikser içinde artan taze betonun ve y›kama
suyunun tekrar kullan›lmas›nda kullan›l›r.

Avantajlar›

Artan taze betonun uzaklaflt›rma maliyetlerini
azalt›r veya ortadan kald›r›r.
Haz›r beton üreticisinin karl›l›¤›n› art›r›r.
Transmikser kazan› içindeki helezonlar üzerindeki
yap›flmay› azaltarak, temizleyici malzeme gibi
çal›fl›r böylece sertleflmifl betonun k›r›lmas› için
oluflacak bak›m maliyetlerini azalt›r.
Hidratasyonu kontrol edilerek prizi geciktirilen
beton kar›fl›m›, prizi geciktirmeyen flahit betona
göre eflit dayan›m veya daha yüksek dayan›m
verecektir.
Haz›r beton kamyonunun kazan›n› temizlemek
için gerekli su miktar›n› azalt›r veya ortadan
kald›r›r.

Kamyonlar›n y›kanma maliyetlerini azalt›r.
Beton y›kama suyu at›klar›n› azalt›r veya ortadan
kald›r›r.

Hidratasyon Kontrol Katk›s› Çal›flma Prensibi

DELVO® EASY STABILIZER, çimento tanecikleri
çevresinde koruyucu bir bariyer oluflturarak
transmikser kazan› içinde taze betonun ve y›kama
suyunun çimento hidratasyonu durdurur. Bu
bariyer beton içerisindeki ba¤lay›c›n›n (çimento,
mikro silika,uçucu kül, yüksek f›r›n cürufunun) ilk
prizini engeller. Bu bariyer ya zamanla ya da taze
beton ilavesiyle k›r›l›r.

Uygulama Prosedürü

Taze Betonun bekletilmesi ve tekrar
kullan›lmas›:
1.Yeterli DELVO® EASY STABILIZER dozaj›n›

bulmak için kar›fl›m›n gerekli parametrelerini
belirleyin.

2.En az 20 cm slump› elde etmek için gerekli
miktarda su ilave edin ve yaklafl›k 3 dakika
kar›flt›r›n.

3.Betonu kazan›n üst arka taraf›na getirin.
4.Gerekli say›da suda çözülen pakette DELVO®

EASY STABILIZER ilave edin.
5.Betonu kazan›n ön taraf›na geri getirin ve h›zl›

devirde 1 dakika kar›flt›r›n.

Toz Formlu Hidratasyon Kontrol Katk›s›
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Teknik Özellikleri
Renk
Koku
pH De¤eri
Klor ‹çeri¤i (EN 480-10)
Fizyolojik Etki

 Aç›k Pembe
 Kokusuz
11-12 (%10'luk sulu çözelti)
< 0,1
 Az Tahrifl Edici
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6. Helezonu yeterli temizli¤i için betonu h›zla 
arka tarafa getirin.

7. Betonu ön tarafa geri getirin ve maksimum 
h›zda 5 dakika kar›flt›r›n.

8. Gece veya hafta sonu için bekletilmifl beton
içeren transmikseri park edin. Güvenlik nedeni
ile arka kapak yüksek bir durumda b›rak›lmal›d›r.

9. Ertesi gün veya hafta sonu sonras› betonu
yavaflça 3 dakika kar›flt›r›n.

10. Taze üretilmifl betonun miktar› en az bekletilmifl
kar›fl›m›n miktar›n›n 4 kat› olmal›d›r.

11. Taze üretilmifl ifl betonu bekletilmifl kar›fl›ma
ilave edin ve yaklafl›k 5 dakika kar›flt›r›n. Taze
üretilmifl betonun kar›fl›m suyu e¤er 2. ad›mda
su ilave edilmifl ise azalt›lmal›d›r.

Transmikser Y›kama Suyunun Bekletilmesi
ve Yeniden Kullan›lmas›

1. Transmikser geri dönmüfl beton içermemelidir.
Transmikser tamburuna 200 ila 300 litre su 
ilave edin.

2. Y›kama suyunu kazan›n üst arka taraf›na 
getirin.

3. Gerekli say›da suda çözülen pakette DELVO®

EASY STABILIZER ilave edin.
4. Suyu kazan›n ön taraf›na geri getirin ve h›zl›

devirde 1 dakika kar›flt›r›n.
5. Helezonlar›n yeterli temizli¤i için suyu h›zla 

arka tarafa getirin.
6. Suyu ön tarafa geri getirin ve yüksek h›zda 1

dakika kar›flt›r›n. 5. ve 6. ad›mlar› iki defa
tekrarlay›n. Gece veya hafta sonu için bekletilmifl
y›kama suyu içeren transmikseri park edin.
Güvenlik nedeni ile arka kapak yüksek bir
durumda b›rak›lmal›d›r.

7. Ertesi gün veya hafta sonu sonras› 1. ad›mdaki
eklenen su miktar› kadar bekletilmifl y›kama 
suyu içeren taze üretilmifl betonun kar›fl›m 
suyunu azalt›n.

Gecelik ve hafta sonu bekletmenin sonunda
DELVO® EASY STABILIZER kat›lm›fl y›kama
suyu ve beton, yeni üretilmifl beton ile birlefltirilir
ve flantiyeye gönderilir.

Dozaj

Taze betonun prizinin geciktirilmesi ve tekrar
kullan›m›:
DELVO® EASY STABILIZER, 100 kg ba¤lay›c›ya
(çimento,mikro silika, uçucu kül, yüksek f›r›n cürufu
gibi) 85 gr’d›r. DELVO® EASY STABILIZER’›n
dozaj› kar›fl›m›n miktar›na ve bileflimine, üretimden
sonra geçen zamana, slumpa, beton s›cakl›¤›na
ve istenen bekletme süresine ba¤l› olarak de¤iflir.
Ayr›nt›l› bilgi için BASF Yap› Kimyasallar› Teknik
Servisi’ne dan›fl›lmal›d›r.

Transmikser Y›kama Suyunun Bekletilmesi
ve Yeniden Kullan›m›:

E¤er bir gece sonras› su tekrar kullan›lacaksa her
transmikser için 250 gr DELVO® EASY
STABILIZER ve e¤er bir hafta sonu sonras› su
tekrar kullan›lacaksa her transmikser için 500 gr
DELVO® EASY STABILIZER kullan›l›r. DELVO®

EASY STABILIZER dozaj› ortam s›cakl›¤›na ba¤l›
olarak de¤iflir. K›fl aylar›nda düflük dozajlar, yaz
aylar›nda yüksek dozajlar kullan›lmal›d›r. Ayr›nt›l›
bilgi için BASF Yap› Kimyasallar› Teknik Servisi’ne
dan›fl›lmal›d›r.

Di¤er Katk› Malzemeleri ile Uyumu

DELVO® EASY STABILIZER, afla¤›daki
malzemelerle uyumlu olarak kullan›labilir:
1. Tüm çimento tipleri ile kullan›labilir.
2. Yüksek oranda ba¤lay›c› malzemenin kullan›lmas›na

ihtiyaç duyulan durumlarda mikro silika, uçucu
 kül ve curuf gibi mineral katk›lar ile kullan›labilir.
3. Pozzolith® serisi ve Rheobuild® serisi, Glenium®

serisi katk›lar ile birlikte kullan›l›r.

Ambalaj

DELVO® EASY STABILIZER:
100 adet 250 gr'l›k paket içeren 25 kg'l›k kutu
200 adet 85 gr'l›k paket içeren 17 kg'l›k kutu
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Depolama

Kuru bir ortamda, s›cakl›¤›n +40°C’yi geçmedi¤i
yerlerde, orjinal ambalaj›nda depolanmal›d›r.
Ambalajlar suda çözülebilirdir.

Raf Ömrü

Uygun depolama koflullar›nda, orjinal ambalaj›nda,
üretim tarihinden itibaren 12 ayd›r. Aç›lm›fl
ambalajlar, uygun depolama koflullar›nda bir hafta
içerisinde kullan›lmal›d›r.

Güvenlik Tavsiyeleri

Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na
uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve
maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin
tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve
göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde
hemen bol su ve sabunla y›kanmal›, yutulmas›
durumunda acilen doktora baflvurulmal›d›r.
Uygulama alanlar›na yiyecek ve içecek malzemeleri
sokulmamal›d›r. Çocuklar›n eriflemeyece¤i yerlerde
depolanmal›d›r.
Ayr›nt›l› bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bak›lmal›d›r.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve
pratik bilgilerimize dayanmaktad›r. BASF Yap›
Kimyasallar› San. A.fi. sadece ürünün
kalitesinden sorumludur.
Ürünün nerede ve nas›l kullan›laca¤› ile ilgili yaz›l›
öneriler d›fl›ndaki ve/veya hatal› kullan›mlardan
dolay› oluflabilecek sonuçlardan BASF Yap›
Kimyasallar› San. A.fi. sorumlu tutulamaz.
Bu teknik doküman yenisi bas›l›ncaya kadar geçerli
olup eski bas›mlar› hükümsüz k›lar (06/2010).
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