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H CONTROL 

Hidratasyon Kontrol Sistemi 
Yaş ve kuru karışım püskürtme beton, enjeksiyon ve grouting için üretilmiş, betonun hidratasyonunu 2 saatten 

72 saate kadar kontrol altına alan, STABILIZER ve ACTIVATOR olmak üzere iki farklı bileşeni olan bir 

hidratasyon kontrol sistemidir. 

 

Teknik Bilgiler 
 

 
YAPRHEO

®
 H CONTROL 

STABILIZER 
YAPRHEO

®
 SC 240 

(H CONTROL ACTIVATOR) 

Yoğunluk 1,08 – 1,12 kg/litre 1,40 - 1,45 kg/litre 

pH Değeri < 2 2,1 - 3,1 

Klor İçeriği < %0,1 (EN 480-10) < %0,1 (EN 480-10) 

*Tipik değerler: +23°C’de, %50 bağıl nem koşulları için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük 

sıcaklıklar uzatır. 

 

Genel Özellikler 

 Tünel ve madenlerde, geçici ve sürekli kaya desteği uygulamalarında kullanılır. 

 TBM Segmentleri arkasına yapılan backfill grouting (boşluk doldurma) uygulamalarında kullanılır. 

 Şev stabilitesi uygulamalarında kullanılır. 

 Betonun hidratasyonunu 2 saatten 72 saate kadar kontrol altına alır. 

 Beton santralinde üretilen betonun, sorunsuz bir şekilde şantiyeye sevkiyatını sağlar. 

 

Sarfiyat 
Hidratasyonu 2 ila 72 saat arasında kontrol edebilmek için önerilen YAPRHEO

®
 H CONTROL STABILIZER 

kullanım oranı, çimento ağırlığının %0,2 - %2,0’si arasındadır. En iyi sonuç için kullanım oranı çimento tipine, 

karışım tasarımına, ortam sıcaklığına ve bekleme süresine bağlı olarak önceden yapılacak laboratuvar 

deneyleri ile belirlenmelidir. Detaylı bilgi için YAPKİM Teknik Departmanına danışılmalıdır. 

 

YAPRHEO
®
 SC 240 (H CONTROL ACTIVATOR) kullanım oranı, çimento ağırlığının %2 - %10’u arasında 

değişmektedir. En iyi sonuç için kullanım oranı yerel çimento ve agrega çeşidine bağlı olarak önceden yapılacak 

şantiye testleri ile belirlenmelidir. Detaylı bilgi için YAPKİM Teknik Departmanına danışılmalıdır. 

 

Uygulama Metodu 
Kuru ve yaş karışım püskürtme beton uygulamaları için, YAPRHEO

®
 H CONTROL STABILIZER ve 

YAPRHEO
®
 SC 240 (H CONTROL ACTIVATOR) kullanımı çimento tipine, agrega çeşidine, ortam sıcaklığına 

bağlı olarak değişkenlik gösterir. Şantiyede yapılacak denemeler neticesinde uygun karışım oranı ve dozaj 

belirlenmelidir. Detaylı bilgi için YAPKİM Teknik Departmanına danışılmalıdır.  

 

Öneriler ve Uyarılar 

 Nem oranı, suyun sıcaklığı reaksiyonun hızını değiştiren faktörlerdir. Hızlandırıcı kullanım oranı önceden 

yapılacak denemeler sonucunda belirlenmelidir. 

 

Depolama Koşulları 
Özel depolama şartları gerektirmez. En fazla 3 palet üst üste konulabilir, uzun süreli depolamalarda ise paletler 

üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay süreyle 

saklanabilir. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Öncelikle uygulama yapılacak alanlarda gerekli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalı ve işlemler teknik 

bilgi ile donanıma sahip kişilerce yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına 

uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske 

benzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının ha-

valandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürünün deri ve göz ile teması 
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kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirme-

den tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak 

yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenme-

lidir. Ayrıca ürünün uygulanması; yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu 

konudaki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir. 

 

Sorumluluk 
İş bu bilgi föyünde verilen tüm bilgiler tavsiye mahiyetindedir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 

kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Tüm kullanımlar esnasında veya sonrasında meydana 

gelebilecek sonuçlardan YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. sorumlu tutulamaz. İş bu katalog yenisi 

düzenleninceye kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. ürünün 

niteliğinde değişiklik yapabilir. Ürün kullanımı sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu tedbirler 

yukarıda örnek olarak sayılanlardan ibaret olmayıp, tüm güvenlik tedbirlerinin alınması münhasıran kullanıcının 

sorumluluğundadır. 


