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Tan›m›

MICRO AIR® 200, ya¤ alkolü ve amonyum tuzu
esasl›, betonun içerisine kontrollü hava
sürükleyerek kal›c›, küçük ve optimum aral›kl› hava
kabarc›klar› oluflturan ve betonun donma -
çözülme döngüsüne karfl› dayan›kl›l›¤›n› art›ran,
hava sürükleyici beton katk› malzemesidir. (TS
EN 206-1’e göre XF1-XF4 çevre flartlar›)

Bay›nd›rl›k Poz No: 04.613/1-G
TS EN 934-2 Çizelge 5: Hava Sürükleyici
Beton Katk›s› Standart›na Uygundur.

Kullan›m Yerleri

Donma-çözülme etkisi alt›nda kalaca¤›
düflünülen betonlar›n dökümünde,
Pompal› ve pompas›z haz›r beton üretiminde,
Kaba granülometrili betonlar›n pompal› üretiminde,
Donat›l› ve donat›s›z, hafif veya normal a¤›rl›kl›
her türlü betonun üretiminde,
Saha ve yol betonlar›n›n üretiminde,
Kütle betonu üretiminde kullan›l›r.

Avantajlar›

Optimum düzeyde art›r›lm›fl hava sürükleme
özelli¤i sayesinde, betonun Donma - çözülme
döngüsüne karfl› direncini art›r›r. (TS EN 206-
1’de XF2-XF4 %4 hava sürükleme)
Sertleflmifl betonda optimum aral›kl› hava boflluk
sistemi sa¤lar.
Katk›s›z betona göre su/çimento oran›n›n düflük
olmas› sebebiyle, kal›c›l›k ve düflük geçirimlilik
sa¤lar.
Taze betonda ayr›flma ve kusma olas›l›¤›n› azalt›r.
Katk›s›z betona göre, betonun ifllenebilirli¤ini ve
plastik özelli¤ini art›r›r.
Düflük k›vaml›, farkl› tip ba¤lay›c›l› (tüm çimento
tipleri - uçucu kül - cüruf - mikro silika gibi), ince
granülometrili, yüksek s›cakl›kl› betonlarda hava
sürükleme özelli¤i gösterir.
MICRO AIR® 200 klor içermez.
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Teknik Özellikleri
Malzemenin Yap›s›
Renk
Yo¤unluk
Klor ‹çeri¤i % (EN 480-10)
Alkali ‹çeri¤i % (EN 480-12)

Ya¤ Alkolü ve Amonyum Tuzu Esasl›
Aç›k Kahverengi
0,98 - 1,02 kg/litre
< 0,1
< 10

+20°C'de, %50 ba¤›l nem koflullar›nda elde edilmifltir.
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Uygulama Yöntemi

MICRO® AIR 200’ün tek bafl›na kullan›laca¤›
yerlerde; 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 %50 - %70'i ilave edildikten sonra, kalan
suyla beraber MICRO® AIR 200 kar›fl›ma ilave
edilmelidir. Bunu yaparken ± %3 hassasiyette
elektronik terazi kullan›lmal›d›r. MICRO® AIR 200
ile sürekli üretim yaparken; her kar›fl›mda beton
miktar›, beton s›cakl›¤›, kar›flt›r›c› tipi, gücü ve kar›flt›rma
süresi sabit tutulmal›d›r. Bu parametrelerde olacak
de¤ifliklikler betonda sürüklenen hava miktar›n›
de¤ifltirecektir. ‹stenen miktarda hava sürüklemek
için kar›fl›m süresi önceden belirlenmelidir,
laboratuvarda elde edilecek süreler ve beton
santralindeki üretimler farkl› sonuçlar do¤urabilir. ‹lk
kar›fl›mda elde edilen hava miktar›na göre, gerekiyorsa
tekrar dozajlama yap›labilir.

MICRO® AIR 200’ün baflka bir ak›flkanlaflt›r›c› ile
beraber kullan›laca¤› yerlerde; 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 %50 - %70'i ilave
edildikten sonra, kalan suyla beraber ak›flkanlaflt›r›c›
ve MICRO® AIR 200 kar›fl›ma ilave edilmelidir.
Bunu yaparken ± %3 hassasiyette elektronik terazi
kullan›lmal›d›r. MICRO® AIR 200 ile sürekli üretim
yaparken; her kar›fl›mda beton miktar›, beton
s›cakl›¤›, kar›flt›r›c› tipi, gücü ve kar›flt›rma süresi
sabit tutulmal›d›r. Bu parametrelerde olacak
de¤ifliklikler betonda sürüklenen hava miktar›n›
de¤ifltirecektir. ‹stenen miktarda hava sürüklemek
için kar›fl›m süresi önceden belirlenmelidir,
laboratuvarda elde edilecek süreler ve beton
santralindeki üretimler farkl› sonuçlar do¤urabilir.
‹lk kar›fl›mda elde edilen hava miktar›na göre,
gerekiyorsa tekrar dozajlama yap›labilir.

Dozaj

MICRO® AIR 200, 100 kg ba¤lay›c›ya (çimento-
mikro silika-uçucu kül-cüruf gibi)  0,09 - 0,2 kg
oran›nda kullan›lmas› öneril ir. Baflka bir
ak›flkanlaflt›r›c› ile birlikte kullan›ld›¤›nda, ayn› hava
sürükleme miktar› için tek bafl›na kullan›ld›¤›ndaki
dozlardan daha düflük dozlarda kullan›lmal›d›r.
Kullan›m dozaj›, beton s›n›f› ve özelliklerine göre
önceden yap›lacak laboratuvar deneyleri ile
belirlenmelidir. Ayr›nt›l› bilgi için BASF Yap›
Kimyasallar› Teknik Servisi’ne dan›fl›lmal›d›r.

Di¤er Katk› Malzemeleriyle Uyumu

MICRO® AIR 200 afla¤›daki malzemelerle uyumlu
olarak kullan›labilir:
1.Tüm çimento tipleri ile kullan›l›r.
2.Mikro silika, uçucu kül ve cüruf gibi mineral

katk›larla birlikte kullan›l›r.
3.Yüksek dayan›ml› beton üretmek veya mikro

hava kabarc›klar› ile düflen dayan›m› dengelemek
için, Glenium®, Rheobuild® ve Pozzolith® serisi
beton katk›lar› ile kullan›l›r.

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

5.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 gibi kür malzemelerinden
uygun olan› seçilerek kullan›l›r.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

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)
ince ve kaba agrega, homojen ve kuru bir kar›fl›m
elde edinceye kadar kar›flt›r›lmal›d›r. Kuru kar›fl›ma,
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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.
MICRO® AIR 200'ün dozaj oran›n› etkileyecek
faktörlerdeki olas› de¤iflmeler, çal›flma süresince
s›k s›k kontrol edilmelidir.
Yap›lacak dozaj ayarlamalar›, dökümün yap›laca¤›
noktada, kar›fl›mda istenen hava miktar›na göre
yap›lmal›d›r.
Beton dayan›kl›l›¤›na iliflkin araflt›rmalar, donma-

 çözülme dönemleri ve buzlanmay› önleyici
tuzlar›n ters etkilerine karfl› en iyi koruman›n;
1. Sertleflmifl beton içindeki, kontrollü sürüklenmifl
hava içeri¤i ile,
2. Hava kabarc›klar›n›n boyutu ve yüzeyleri flart›na
ba¤l› olarak, uygun bir hava boflluk sistemi ile,
3. Dayan›kl› malzemelerin bir araya getirilmesi
ve düzgün kar›flt›rma, yerlefltirme ve kür teknikleri
yöntemleri ile olabilece¤ini göstermektedir.
ASTM C 666, buz ve donmaya karfl› betonun
dayan›kl›l›¤› için bir de¤erlendirme parametresi

 önermektedir:
d.f (dayan›kl›l›k faktörü)= (n x e) / 300
n: tekrar say›s› (-20°C; +5°C)
e: n tane tekrar sonras›, bafllang›ç elastisite
modülü yüzdesi
TS EN 206-1'e göre, en ideal hava içeri¤i %4
olmal›d›r.
%6’dan fazla hava sürüklenmesi durumunda,
herhangi bir önlem al›nmazsa, betonun
dayan›m›nda istenmeyen düflüfller olabilir.

Ambalaj

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

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.
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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