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SC 240 

 
Püskürtme Beton Katkısı  
Yaş ve kuru karışım püskürtme betonlar için alkali içermeyen, alüminyum sülfat esaslı, yüksek performanslı, sıvı 

priz hızlandırıcı püskürtme beton katkısıdır. 

 

Teknik Bigiler 

 

pH Değeri 2,1 < pH < 3,1 

Viskozite > 400 mPa.s 

Klor İçeriği < % 0,1 

Yoğunluk 1,40 - 1,45 kg/litre 

 

Genel Özellikler 

 Tünel ve madenlerde kullanılır. 

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

 Şev stabilitesi uygulamalarında kullanılır. 

 Hızı priz alma özelliğinden dolayı tünellerin tavan uygulamalarında tek seferde kalın katmanlar halinde 

püskürtme beton uygulaması yapılabilir. 

 Nozulda eklenen sıvı priz hızlandırıcı, hava yardımı ile püskürtüldüğünden dolayı tozsuz ve güvenli bir çalışma 

ortamı sağlar. 

 Geleneksel priz hızlandırıcılar ile karşılaştırıldığında %15 - 20 oranında daha yüksek son dayanım verir. 

 Geleneksel priz hızlandırıcıların kullanımı sonucunda ortaya çıkan alkali - agrega reaksiyonu riskini azaltır. 

 Alkali içermediğinden cilt yanmaları, görme zorluğu gibi sağlık problemlerini önleyerek, çalışma ortamının 

güvenlik ve kalitesini artırır. 

 Geleneksel priz hızlandırıcıların aksine açığa çıkan kimyasalların yeraltı sularını kirletme riskini minimize eder. 

 

Uygulama Öncesi Hazırlık 

 Yüzey, yapışmayı engelleyecek her türlü kir, pas, yağ, inşaat atığından arındırılmalıdır. 

 Uygulama yapılacak yüzeyler basınçlı su ile yıkanmalıdır. 

 Taze çimento kullanılmalı, tercihen hızlı priz için CEM 1 sınıfı çimento seçilmelidir. 

 

Sarfiyat 

YAPRHEO
®
 SC 240’ın dozajı atmosfer koşulları, yüzey sıcaklığına göre değişkenlik gösterir. Özellikle kullanılan 

çimentonun cinsi, priz ve dayanım değerlerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir. Saha denemeleri yapılarak bu 

dozaj yerinde tespit edilmelidir. YAPRHEO
®
 SC 240, bağlayıcı ağırlığının (çimento-uçucu kül ) %2,5 - % 10 

mertebesinde kullanılır. 

 

Uygulama Metodu 

Kuru Karışım Püskürtme Beton için YAPRHEO
®
 SC 240 dozametreli bir pompa yardımı ile karışım suyuna 

nozuldan verilmelidir. Yaş Karışım Püskürtme Beton için YAPRHEO
®
 SC 240, dozaj ünitesi bulunan bir 

püskürtme beton ekipmanından, basınçlı hava ile beraber diğer priz hızlandırıcılar gibi nozuldan verilmelidir. 

Yaş ve kuru sistem püskürtme uygulamaları için YAPKİM Teknik Departmanından destek alınız. 

 

Ambalaj 

Varil, IBC Tank, Dökme 

 

Depolama Koşulları 

+5°C ile +30°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 6 ay süreyle saklanabilir. 
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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. 

 

 


