
 

 

TDS.YR.053 Rev No/Tarih: 01/28.04.2014;    İlk Yayın Tarihi: 01.09.2013  1 / 2 

MICROSILICA 

Yoğunlaştırılmış Mikrosilika  
Normal ve püskürtme beton için kullanılabilen, çimento pastasının mikro yapısını iyileştirerek basınç dayanımı, 

eğilme dayanımı, kırılma mekaniği ve geçirimsizlik gibi teknik özelliklerini iyileştiren, mineral katkıdır. 

 

Teknik Bigiler 

 

Yoğunluk 0,55 - 0,70 kg/litre 

Klor Miktarı < %0,1 

Blain (İncelik) > 15000 m
2
/kg 

SIO2 Oranı > %85 

CaO Oranı < %1 

SO3 Oranı < %2 

Al2O3 < %1 

MgO < %1 

Aktivite Endeksi > %95 

Özgül Ağırlık 2300 kg/m
3
 

0,045 mm'den Küçük Partikül Oranı < %40 

 

Genel Özellikler 

 Geleneksel ve yaş sistem püskürtme beton uygulamalarında kullanılır. 

 Normal/hafif ağırlıklı, pompalı/pompasız beton üretiminde kullanılır. 

 Düşük çimento dozajına sahip betonlarda kullanılır. 

 Yüksek dayanımlı beton üretiminde kullanılır. 

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

 Her çeşit betonda basınç dayanımı, eğilme dayanımı, kırılma mekaniği ve geçirimsizlik gibi teknik özelliklerini 

iyileştirir. 

 Klor geçirgenliğini azaltır. 

 Püskürtme beton uygulamalarında hızlandırıcı kullanım oranını düşürür, daha kalın katmanlar halinde 

uygulanmasına olanak verir, geri sekme oranını azaltır. 

 

Sarfiyat 

100 kg çimentoya 5– 10 kg oranında kullanılması önerilir. En iyi sonuç için kullanım oranı beton sınıfı ve 

özelliklerine bağlı olarak önceden yapılacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Detaylı bilgi için YAPKİM 

Teknik Departmanına danışılmalıdır. 

 

Uygulama Metodu 

Beton santralinde, çimentodan sonra karışıma ilave edilir. 

 

Öneriler ve Uyarılar 

 YAPRHEO
®
 MICROSILICA bütün çimento çeşitleri ile uyumludur. 

 YAPRHEO
®
 HYPER ve YAPRHEO

®
 SUPER serisi süper akışkanlaştırıcılar ile kullanılabilir. 

 Donma-çözülme direncini yükseltmek için hava sürükleyiciler (YAPRHEO
®
 AIR) ile kullanılabilir. 

 Yaş sistem püskürtme betonlarda YAPRHEO
®
 H CONTROL ile beraber kullanılabilir. 

 

Ambalaj 

Big Bag 

 

Depolama Koşulları 

+5°C ile +35°C arasında, kuru ortamda ve dondan koruyarak; orijinal ambalajında depolanmalıdır. En fazla 3 
palet üst üste konulabilir, uzun süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama 
koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir. 
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MICROSILICA 

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 

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. 

 

 


