
GLENIUM® SKY 606
Toplam Performans Kontrolü

Tan›m›

GLENIUM® SKY 606, polikarboksilik eter esasl›,
yüksek oranda su azaltan, dayan›kl›l›¤› art›ran,
erken ve nihai yüksek dayan›m sa¤larken betonun
k›vam kayb›n› önleyen, Toplam Performans
Kontrolü konseptine uygun, haz›r beton endüstrisi
için gelifltirilmifl, yeni ikinci nesil süperak›flkanlaflt›r›c›
beton katk› malzemesidir.

TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve 3.2: Yüksek
Oranda Su Azalt›c›/Süperak›flkanlaflt›r›c›
Beton Katk›s›
ASTM C 494 Tip F: Yüksek Oranda Su
Azalt›c›/Süperak›flkanlaflt›r›c› Beton Katk›s›
standartlar›na uygundur.

Kullan›m Yerleri

Pompal› veya pompas›z yüksek kaliteli haz›r
beton üretimde,
S›k donat›l› betonarme elemanlara kolay
yerlefltirilebilen, Rheomatrix® ile birlikte Ak›ll›
Dinamik Beton* üretiminde,
Ayr›flmayan, ak›c› k›vaml› Reoplastik**  beton
üretiminde kullan›l›r.

Haz›r Beton Üreticileri için:
‹nflaat sahas›na, istenilen zamanda yüksek
kalitede beton tedarik edilmesini sa¤lar.
K›vam kaybetmeden, TS EN 206-1 kriterlerine
uygun, düflük su/çimento oranl› beton üretimi
sa¤lar.
Bir çok uygulama için tek ürün kullanma imkan›
verir.

Müteahhitler için:
Haz›r beton santralinde siparifl edilen betonun,
flantiyeye "flantiyede istenildi¤i ve tan›mland›¤›
gibi" ulaflmas›n› garanti eder.
Daha kolay yerleflir ve kal›p sökme süresini
k›salt›r.
Kal›pl› betonlarda mükemmel bitiflli yüzey elde
edilir.
Tek katk› ile daha çeflitli beton dizayn› sa¤lar.

Mühendisler için:
Betonun standartlara uygunlu¤unu garanti eder.
Daha kal›c› (durabil) beton üretimini sa¤lar.

Toplam Performans Kontrolü

Toplam Performans Kontrolü kavram›, haz›r beton
üreticilerinin, müteahhitlerin ve mühendislerin proje
aflamas›nda tan›mlad›klar› yüksek kalitede betonun
elde edilmesini ve bu betonun üretim yerinden

Polikarboksilik Eter Esasl› Yüksek Oranda Su Azalt›c›/Yeni ‹kinci Nesil Süperak›flkanlaflt›r›c›
Beton Katk›s›
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+20°C'de, %50 ba¤›l nem koflullar›nda elde edilmifltir.

Teknik Özellikleri
Malzemenin Yap›s›
Renk
Yo¤unluk
Klor ‹çeri¤i % (EN 480-10)
Alkali ‹çeri¤i % (EN 480-12)

Polikarboksilik Eter Esasl›
Opak
1,069 -1,109 kg/litre
< 0,1
< 3
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bafllayarak tafl›ma, flantiyede yerlefltirme, iflleme
ve dayan›m kazanma kriterlerini kapsar.
Kendili¤inden yerleflen beton teknolojisinin
gelifltirilmesi ile ortaya ç›kan Ak›ll› Dinamik Beton’da
Toplam Performans Kontrolü’nün sa¤lanmas›n›n,
iflleme özelliklerinin artmas›n›n, h›zland›r›lm›fl çimento
hidratasyonu sayesinde betona erken yüksek
dayan›m kazand›r›lmas›n›n, daha kal›c› beton
üretilmesinin anahtar› Glenium® SKY’d›r.

Yeni ‹kinci Nesil Süperak›flkanlaflt›r›c›lar›n
Kimyasal Mekanizmas›

Nanoteknoloj i ,  nano ölçeklerdeki (10-9)
malzemelerin atomsal yap›lar›n›-dizilifllerini yeniden
düzenleyerek, geliflmifl özelliklere sahip yüksek
performansl› malzemeler yapmay› amaçlar.
Bu teknoloji, BASF Yap› Kimyasallar› Sanayi
A.fi.’ne polimerlerin kimyasal ve fiziksel davran›fl›n›,
katk›n›n çimento tanecikleri ile iliflkilerini düzenlenme
flans› vermektedir. Süperak›flkanlaflt›r›c›lar›n
da¤›lma etkisi, çimento taneciklerin katk›
moleküllerine adsorbsiyonu sonucu, taneciklerin
negatif yükle yüklenip, birbirlerini elektrostatik
kuvvetle itmesi sayesinde gerçekleflir. Çimento
taraf›ndan adsorbe olan kimyasal katk› molekülleri,
etrinjit ürünleri ile sar›l›rlar. Böylece katk› molekülleri
etkisiz hale gelir. Glenium® Sky moleküllerinin
özel konfigürasyonu sayesinde, çimento
taneciklerinin kimyasal katk›y› adsorbe etme
zaman› gecikir ve çimento taneciklerinin istenilen
ifllenebilirli¤i sa¤layacak süre boyunca birbirinden
uzak kalmas› sa¤lan›r.
Glenium® Sky ’›n moleküler yap›s›, erken dayan›m
gelifliminde etkilidir. Konvansiyonel polikarboksilik
eter esasl› süperak›flkanlaflt›r›c›lar, çimento
taneci¤inin etraf›n› tamamen sarar ve bir bariyer
oluflturarak çimento taneci¤inin suyla birleflmesine
engel olur. Böylelikle, hidratasyon ifllemi daha
yavafl gerçekleflir. Bu mekanizmadan farkl› olarak,
Glenium® Sky  molekülleri çimento tanecikleri
üzerinde ani hidratasyona izin veren boflluklar
b›rak›r. Bu boflluklar erken yüksek dayan›m
geliflimini sa¤lar.

Uygulama Yöntemi

Ba¤lay›c› (çimento-mikro silika-uçucu kül-cüruf
gibi) ve agrega, homojen bir kar›fl›m elde edilinceye
kadar kar›flt›r›lmal›d›r. Kar›fl›ma ilave edilecek suyun
%80 - %90'i ilave edildikten sonra, kalan suyla
beraber GLENIUM® SKY 606 kar›fl›ma ilave
edilmelidir. GLENIUM® SKY 606, kar›fl›m içinde
homojen olarak da¤›lmas›n› sa¤lamak için, tercihen
100 sn veya laboratuvar deneylerinde belirlenen
sürede kar›flt›r›lmal›d›r.

Dozaj

GLENIUM® SKY 606; 100 kg ba¤lay›c›ya (çimento
- mikro silika - uçucu kül - cüruf gibi) 0,8 - 1,5 kg
oran›nda kullan›l›r. Laboratuvar deneylerine ba¤l› olarak
kullan›m dozaj› belirlenir. Ak›ll› Dinamik Beton
üretmek için önerilen dozaj oran› 0,125 mm’lik
elekten geçen her 100 kg ba¤lay›c› ve ince malzeme
için 0.7 - 1,2 kg’d›r. Ayr›nt›l› bilgi için BASF Yap›
Kimyasallar› Teknik Servisi’ne dan›fl›lmal›d›r.

Di¤er Katk› Malzemeleri ile Uyumu

GLENIUM® SKY 606 afla¤›daki malzemelerle
uyumlu olarak kullan›labilir:
1. GLENIUM® SKY 606, di¤er Rheobuild®

(NSF*** esasl› ) serisi süperak›flkanlaflt›r›c›larla
uyumlu de¤ildir.

2. Tüm çimento tipleri ile kullan›l›r.
3. Kendili¤inden yerleflen beton gibi yüksek

ba¤lay›c› malzemenin kullan›lmas›na ihtiyaç
duyulan durumlarda mikro silika, uçucu kül, ve
cüruf ile kullan›labilir.

4. Rheomatrix® ile Ak›ll› Dinamik Beton
üretiminde kullan›l›r.

5.Donma - çözülme direncini art›rmak için hava
sürükleyici Micro Air® 200 ile kullan›l›r. (TS EN
206-1'e göre çevre flart› XF1-XF4 aras›.)

6. Betonun performans›n›n yükseltilmesi ve agresif
ortamlarda dayan›kl›l›¤›n›n art›r›lmas› için,
Meyco® MS 610 mikro silika ile kullan›l›r. (TS
EN 206-1'e göre çevre flart› XA1-XA3 aras›.)

7.Beton kar›fl›m suyunun h›zl› azalmas›n›
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engellemek için; Meyco®TCC 735 ve
Rheomix® 125 kullan›larak rötre engellenir.

8. Plastik rötre nedeni ile oluflan çatlaklara karfl›,
sentetik fiberler Meyco® FIB. SP 530/540/
550/650 ve çelik liflerle ile kullan›l›r.

9. Yüksek s›cakl›k ve hava ak›m›n›n yo¤un oldu¤u
ortamlarda; beton içindeki kar›fl›m suyunun
buharlaflmas›n› engellemek için, Masterkure®

101, Masterkure® 107, Masterkure® 176
veya  Masterkure ®  181  g ib i  kü r
malzemelerinden uygun olan› seçilerek
kullan›lmal›d›r.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Rheobuild® serisi (NSF esasl›) katk›lar ile
kullan›lmas› uygun de¤ildir.
Beton dizayn› ve katk› kullan›m dozaj›, istenilen
beton s›n›f› ve özelliklerine göre önceden
yap›lacak laboratuvar denemeleri ile belirlenmelidir.
Laboratuvar denemeleri sonucunda belirlenen
ba¤lay›c› (çimento-mikro silika-uçucu kül-cüruf)
ile ince ve kaba agrega, homojen ve kuru bir
kar›fl›m elde edilinceye kadar kar›flt›r›lmal›d›r.
Kuru kar›fl›ma, kar›fl›m suyu ilave edilmeden
katk› ilave edildi¤i takdirde katk›, kar›fl›m içinde
emilecek ve üniform da¤›lmayacakt›r. Kar›fl›m
suyunun tamam› bunun üzerine ilave edilse dahi,
hedeflenen beton s›n›f› ve özellikleri elde
edilemeyecektir. Kar›fl›m ilave suya ihtiyaç
duyaca¤› için, dizayn de¤erlerindeki su miktar›
afl›lacak ve betonun mekanik özellikleri hedeflenen
de¤erin alt›nda kalacakt›r. Bu nedenle beton
katk›lar›, kuru kar›fl›m üzerine direkt olarak ilave
edilmemelidir.
GLENIUM® SKY 606'n›n, +15°C'nin alt›ndaki
s›cakl›klarda kullan›lmas› durumunda kür
koflullar›nda (s›cakl›k ve süre) ve çimento
dozlar›nda gerekli önlemlerin al›nmas› gerekir.
Kullan›c›ya göre özel dizayn bir ürün oldu¤u
için; çimentonun tipine ve agregan›n yap›s›na
göre farkl› özellikler gösterebilir. Bunun için,
beton üretimi yap›lmadan önce ön deneylerle

katk›n›n malzemeye uygun olup olmad›¤›
araflt›r›lmal›d›r.
GLENIUM® SKY 606’n›n performans›, baflka
s›n›ftaki katk›larla kar›flt›r›ld›¤› takdirde düfler.
Bu nedenle depolama ve kar›flt›rma ekipmanlar›
temizlendikten sonra kullan›lmal›d›r. Ayr›nt›l› bilgi
için BASF Yap› Kimyasallar› Teknik Servisi’ne
dan›fl›n›z.

Ambalaj

30 kg'l›k bidon
220 kg'l›k varil
1000 kg’l›k tank
Dökme

Depolama

Orijinal ambalaj›nda, ortam s›cakl›¤›n›n +5°C'nin
üstünde oldu¤u yerlerde depolanmal›d›r. Uygun
ortamlarda depolanmayan malzeme dondu¤u
takdirde, direkt ›s› kullan›lmadan oda s›cakl›¤›nda
bekletilerek ürün çözülmeli, homojen hale gelinceye
kadar mekanik yöntemlerle kar›flt›r›lmal›d›r.
Kar›flt›rma iflleminde bas›nçl› hava kullan›lmamal›d›r.

Raf Ömrü

Uygun depolama koflullar›nda üretim tarihinden
itibaren 12 ayd›r. Aç›lm›fl ambalajlar›n kapaklar›
tekrar kapat›larak, raf ömrü boyunca kullan›labilir.

Güvenlik Tavsiyeleri

Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na
uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve
maske kullan›lmal›d›r. Depolama ve uygulama
esnas›nda 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.
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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).

(*) Ak›ll› Dinamik Beton: C 25/30, C 30/37 beton
s›n›f›nda,  yay›lmas› (65 - 70 cm) olan, vibrasyon
gerekmeden kendili¤inden yerleflen (s›k›flan) beton.
(**) Reoplastik Beton: Yaklafl›k 7 cm k›vamdaki kontrol
betonu ile ayn› su/çimento oran›na sahip olmas›na
ra¤men kolayl›kla akabilen k›vam› (20-22 cm) olan,
ayr›flmayan beton.
(***) NSF (Naftalin Sülfanat Esasl› Ürünler).
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