
 

 

 

 

Teknik broşür 

POROLIT-LP 

Bu bilgi formu içerisinde yer alan teknik bilgiler ve talimatlar, şirketimiz Araştırma ve Geliştirme Departmanının sahip 

olduğu bilgi ve deneyime, ve ürünle yapılan uzun süreli uygulamaların sonuçlarına dayalıdır. Yapılan fiili uygulama 

anındaki koşullar şirketimiz kontrolü dışında olduğundan, ürünün kullanılmasına ilişkin tavsiyeler ve öneriler garanti 
niteliğinde değildir. Bu nedenle seçilen ürünün tasarlanan uygulamaya uygunluğu kullanıcının sorumluluğundadır. Bu 

teknik veri formunun mevcut sürümüyle birlikte, aynı ürünle ilgili eski sürümler otomatik olarak iptal olur. 

 

Beton için hava sürükleyici katkı  
 
 

Açıklama 
 
Beton için sıvı formda hava sürükleyici madde. 
POROLIT-LP, mikroskobik hava 
kabarcıklarının çimento matrisi içerisinde 
homojen dağılmasını sağlar. Ürünün sunduğu 
avantajlar: 

 Buzlanmanın olduğu soğuk ortamlarda 
betonun mukavemetini arttırır. 

 Betonun sıkışmasını hızlandırır, 
ayrışmasını azaltır, işlenebilirliğini ve 
püskürterek uygulanabilme özelliğini 
önemli ölçüde arttırır. 

 Gerekli su miktarını ve buna bağlı olarak 
su/çimento oranını azaltır. 

 
EM 934-2:T5 standardı çerçevesinde hava 
sürükleyici katkı maddesi olarak CE işareti 
almıştır, sertifika no: 0906-CPR-02412007/01. 
 

Uygulama Alanları 
 
POROLIT-LP, buzlanmanın olduğu ortamlarda 
yüksek dayanımlı beton hazırlamak gerekli 
olan bir katkı maddesidir. 
Otoyollar veya uçak pistleri, barajlar, köprüler, 
vb. yapılara uygundur.  
 

Teknik veriler 
 
Renk:      açık kahve       

Yoğunluk:  1,00 kg/lit 

Viskozite:  21 mPa.s 

pH:  11,75  0,25 
 

Kullanım talimatları 
 
POROLIT-LP karışım suyuna ilave edilir. 
 

Doz 
 
100 kg çimento başına 0,02 - 0,05 kg. 
 
 
 
 

Ambalaj 
 
POROLIT-LP, 5 kg ve 20 kg'lık plastik 
kaplarda satışa sunulur. 
 

Raf ömrü - Saklama 
 
Buzlanma koşullarının olmadığı ortamlarda 
kapalı kaplarda saklanması kaydıyla ürünün 
raf ömrü üretim tarihi itibariyle 18 aydır. 
 

Notlar 
 
Aşırı doz nihai dayanımı olumsuz etkileyebilir. 
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0906-CPR-02412007/01 

EN 934-2:2009+A1:2012 

DoP No.: POROLIT-LP/1632-03 

POROLIT-LP 
Beton için hava sürükleyici katkı 

EN 934-2: Τ.5 

Maksimum klorür içeriği: klorürsüz 

Maks alkali içeriği: ağırlıkça ≤ %2,0 % 

Korozif özellik: sadece EN 934-1:2008, Ek A.1'e 

uygun bileşenleri ihtiva eder 

Tehlikeli maddeler: yok 
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