
         
 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

ADIUM 132  

Υπερρευστοποιητής νέας γενιάς για σκυρόδεμα με εκτεταμένη 
διατήρηση κάθισης 
 

Ιδιότητες 
 
Το ADIUM 132 είναι ένας πολυκαρβοξυλικός υπερ-
ρευστοποιητής νέας γενιάς, παρασκευασμένος ει-
δικά για την παραγωγή σκυροδεμάτων άριστης 
εργασιμότητας, υψηλών αντοχών και μεγάλης 
διάρκειας ζωής. 

Προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα: 

 Προστιθέμενο κατά την παρασκευή του σκυ-
ροδέματος, μειώνει την απαίτηση σε νερό ανά-
μιξης έως και 25% και συνεπώς το λόγο 
νερού/τσιμέντο (Ν/Τ), με αποτέλεσμα τη ση-
μαντική αύξηση των αρχικών και τελικών αντο-
χών. 

 Προστιθέμενο σε έτοιμο σκυρόδεμα βελτιώνει 
σημαντικά την εργασιμότητα, προκαλώντας 
εξάπλωση πάνω από 63 cm (περίπτωση αυτο-
συμπυκνούμενου σκυροδέματος), χωρίς να 
απαιτείται επιπλέον νερό. 

 Συμβάλλει στην καλύτερη ενυδάτωση του τσι-
μέντου. 

 Διευκολύνει τη συμπύκνωση του σκυροδέμα-
τος, δρα ενάντια στην απόμιξη των συστατικών 
του και βελτιώνει σημαντικά την αντλησιμότητά 
του. 

 Μειώνει σημαντικά τη συρρίκνωση πήξης 
(αποφυγή ρηγματώσεων). 

 Βελτιώνει τη στεγανότητα του σκυροδέματος. 

 Αυξάνει την αντίσταση του σκυροδέματος στην 
ενανθράκωση και στα ιόντα χλωρίου. 

 Δεν έχει δράση αερακτικού. 

 Δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συ-
στατικά. 

 Είναι συμβατό με όλα τα τσιμέντα τύπου 
Portland. 

 
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως επιβραδυντής 
πήξης – ισχυρός μειωτής νερού – υπερρευστοποιητής 
σκυροδέματος, σύμφωνα με τo πρότυπο ΕΝ 934-2: 
T11.1 και T11.2, με αριθμό πιστοποιητικού 0906- 
CPR-02412007/01. 
 

Μηχανισμός δράσης 
 

Το ADIUM 132 ανήκει στην κατηγορία των καινο-
τόμων υπερρευστοποιητών της σύγχρονης τεχνο-
λογίας με βάση τον πολυκαρβοξυλικό αιθέρα. 
Υπερτερεί των κλασικών υπερρευστοποιητών ως 
προς την αποτελεσματικότητα, επειδή συνδυάζει 
δύο σημαντικές ιδιότητες: 

 Μεγάλη μείωση νερού ή πολύ ισχυρή ρευστο-
ποίηση, σε μικρή δοσολογία.  

 Διατήρηση της εξάπλωσης για χρονικό διάστη-
μα τουλάχιστον δύο ωρών. 

Αυτές οι ιδιότητες οφείλονται στη «ραμμένη στα 
μέτρα» χημική δομή και τον ιδιαίτερο μηχανισμό 
δράσης του ADIUM 132, που διαφέρει σημαντικά 
από τους κλασικούς υπερρευστοποιητές, οι οποίοι 
βασίζονται σε πολυμερικές αλυσίδες τροποποιη-
μένων λιγνοσουλφονικών αλάτων, σουλφοριωμέ-
νων συμπυκνωμάτων ναφθαλενίου και μελαμίνης. 
Οι αλυσίδες των κλασικών υπερρευστοποιητών 
που φέρουν πολύ υψηλό αρνητικό φορτίο προσ-
ροφώνται ακαριαία στην επιφάνεια των σωματι-
δίων του τσιμέντου και τα φορτίζουν αρνητικά. 
Λόγω της ηλεκτροστατικής απώθησης προκαλείται 
διασπορά του τσιμεντοπολτού, με αποτέλεσμα την 
μείωση της ποσότητας του νερού ανάμιξης που 
απαιτείται για την επίτευξη της επιθυμητής εργα-
σιμότητας. Όμως, οι αλυσίδες των πολυμερών 
υπερκαλύπτονται γρήγορα από τους κρυστάλλους 
που αναπτύσσονται κατά την ενυδάτωση του τσι-
μέντου, κάτι που επιφέρει τη γρήγορη απώλεια της 
υπερρευστοποιητικής τους δράσης. Εξαιτίας αυτού 
του γεγονότος, οι κλασικοί υπερρευστοποιητές 
πρέπει να προστίθενται στο σκυρόδεμα άμεσα 
πριν από την εφαρμογή στο εργοτάξιο ή στο εργο-
στάσιο παραγωγής σκυροδέματος, εφόσον το 
εργοτάξιο δεν είναι πολύ μακριά. 
Σε αντίθεση με τους κλασικούς υπερρευστο-
ποιητές ευρείας χρήσεως, οι υπερευστοποιητές 
νέας γενιάς δρουν με έναν εντελώς διαφορετικό 
μηχανισμό. Αποτελούνται από μακριές, κύριες και 
πλάγιες αλυσίδες καρβοξυλικών συμπολυμερών. 
Κατά την προσθήκη στο σκυρόδεμα, η κύρια 
αλυσίδα λόγω του αρνητικού της φορτίου 
προσροφάται στη θετικά φορτισμένη επιφάνεια του 
τσιμέντου, ενώ οι πλάγιες αλυσίδες προεξέχουν 
στο νερό και κρατούν σε απόσταση τους κόκκους 
του τσιμέντου.  
Λόγω της στερεοχημικής αυτής απώθησης επιτυγ-
χάνεται μέγιστη διασπορά των σωματιδίων του 
τσιμέντου και αποφεύγεται η δημιουργία συσσωμα-
τώσεων. Εκτός αυτού, κατά την ενυδάτωση του 
τσιμέντου απελευθερώνονται διαρκώς νέες αλυσί-
δες πολυμερών, οι οποίες προσροφώνται στους 
κρυστάλλους που αναπτύσσονται στην επιφάνεια 
των σωματιδίων του τσιμέντου και αποτρέπουν την 
πρόωρη πήξη του σκυροδέματος. 
 
 
 



 
 
 
 

 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας 

από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι 
προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα 
του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την 

προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη 
έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 
Έτσι επιτυγχάνεται άριστη εργασιμότητα για 
μεγάλο χρονικό διάστημα και βέλτιστη ενυδάτωση 
του τσιμέντου σε χαμηλούς 
υδατοτσιμεντοσυντελεστές, γεγονός που έχει ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία συμπαγούς πλέγματος 
σκυροδέματος με πολύ υψηλές αντοχές. 
 

Πεδία εφαρμογής 
 
Το ADIUM 132 αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για 
την παρασκευή σκυροδέματος υψηλών αντοχών, 
εμφανούς σκυροδέματος, αντλήσιμου σκυροδέμα-
τος κλπ. Είναι κατάλληλο για τη σκυροδέτηση 
θεμελιώσεων, υπογείων, δεξαμενών, γεφυρών, κα-
ναλιών, σηράγγων, βιολογικών καθαρισμών, πισί-
νων κλπ.  
Ιδανικό για τη μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος με 
ταυτόχρονη διατήρηση της κάθισης και 
εργασιμότητάς του για χρονικό διάστημα 2 ωρών.  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση:              καφέ σκούρο 

Πυκνότητα:             1,05 ± 0,03 kg/l 

pH:                            5,5  1,0 

Μέγιστη περιεκτικότητα  
σε χλωρίδια:     ελεύθερο χλωριδίων 

Μέγιστη περιεκτικότητα  
σε αλκάλια:  ≤ 2% κατά βάρος 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Για την αποτελεσματικότερη δράση του ADIUM 
132, συνιστάται η χρήση του στο έτοιμο μίγμα 
σκυροδέματος αμέσως μετά την παρασκευή του. 
Προκειμένου να επιτευχθεί ο ομοιογενής καταμερι-
σμός του ADIUM 132 στη μάζα του υλικού, απαι-
τείται καλή ανάμιξη για 4-5 λεπτά με περιστροφή 
του αναμικτήρα. 

 
 

Δοσολογία 
 
0,40-1,40 kg ανά 100 kg τσιμέντου.  
 
Η κατανάλωση του ADIUM 132 εξαρτάται τόσο από 
την αρχική εργασιμότητα του σκυροδέματος, όσο και 
από την τελική επιθυμητή εργασιμότητά του. 
 
 
 

 
Πριν από την τελική εφαρμογή, συνιστάται 
εργαστηριακός έλεγχος της δράσης του ADIUM 
132 στο σκυρόδεμα που πρόκειται να εφαρμοστεί, 
προκειμένου να προσδιοριστεί η επιθυμητή 
εργασιμότητα και η αποφυγή υπερδοσολογίας. 

 

Συσκευασία 
 
 Δοχεία 20 kg. 

 Βαρέλια 200 kg. 

 Δεξαμενές 1000 kg. 
 

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση  
 
12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, 
αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη 
συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5οC και 
+35οC. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία και τον παγετό. 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
Υπερβολική δοσολογία μπορεί να προκαλέσει 
διαχωρισμό των αδρανών ή εξίδρωση του 
σκυροδέματος, με αποτέλεσμα να επηρεασθούν 
δυσμενώς οι τελικές αντοχές. 
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0906-CPR-02412007/01 

EN 934-2:2009+A1:2012 

DoP No.: ADIUM 132/1601-03 

 
ADIUM 132 

Set Retarding/High Range Water 
Reducing/Superplasticizing Concrete Admixture 

EN 934-2: T11.1/T11.2 

 
Max chloride content: chloride free 

Max alkali content: ≤ 2.0 % by weight 

Corrosive behaviour: contains components only 
from EN 934-1:2008, Annex A.1 

Dangerous substances: none  
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