
 
 
 
Техническа характеристика 

ADIUM 132 

Суперпластификатор за бетон, от ново поколение, с 
увеличено запазване на слягането 
 
 

Описание 
 
ADIUM 132 е суперпластификатор от ново 
поколение на база поликарбоксилат 
специално разработен за производството 
на готови бетонови смеси, при които се 
изискват, висока обработваемост, отлично 
слягане, високи якости и дълготрайност. 
Предлага следните предимства: 

 При добавяне по време на изработване 
на бетоновата смес, намалява 
направната вода до 25%, в резултат на 
което се намалява значително 
водоциментовото съотношение и се 
увеличават началната и крайна якости 

 При добавяне към готовата бетонова 
смес, значително подобрява 
обработваемоста и увеличава 
разстилането до 63 cm 
(самоуплътняващ се бетон), без 
добавяне на вода. 

 Допринася за по-добра хидратация на 
цимента. 

 Подпомага уплътняването на бетона, 
намалява разслояването и значително  
улеснява полагането с бетонпомпа. 

 Значително намалява съсъхването на 
бетона (предотвратява появата на 
пукнатини). 

 Подобрява водонепрупоскливоста. 
 Подобрява устойчивости на 

карбонизация и хлоридни йони 
 Не  действа въздуховъвличащо. 
 Не съдържа хлориди и други 

корозионни съставки.  
 Съвместим е с всички видове Портланд 

цимент. 
Продукта е сертифициран с маркировка 
CE, като забавящ свързването, 
широкообхватен водонамаляващ 
суперпластификатор за бетон, според      
EN 934-2: T11.1 и T11.2, сертификат номер: 
0906-CPR-02412009. 
 
 
 

Начин на действие 
 
ADIUM 132 е суперпластификатор от ново 
поколение на базата на модифициран 
поликарбоксилат етер полимер. 
Превъзхожда обикновените 
суперпластификатори, защото комбинира 
две важни свойства:  

 Висока водна редукция или голяма 
течливост, при ниска дозировка.  

 Запазване на слягането за поне два 
часа.  

Тези свойства се дължат на специално 
проектираната химическа структура и на 
уникалния механизъм на работа на  
ADIUM 132 значително различаващ се от 
механизма на работа на обикновените 
суперпластификатори на базата на 
полимерни вериги от модифицирани 
линосулфонати, сулфонат, нафталин и 
меламин поликондензати. 
Полимерните вериги на обикновените 
суперпластификатори, които са с много 
висок анионен заряд, са незабавно 
абсорбирани от повърхността на 
циментовите частици и им отдават 
отрицателен заряд. Поради силите на 
електростатично отблъскване циментовите 
частици са разпръснати, в резултат на 
което е необходимо по-малко количество 
направна вода за достигане на желаната 
обработваемост. Абсорбираните 
полимерни вериги са бързо покрити от 
кристали, които се развиват по време на 
хидратация на цимента, поради което се 
наблюдава ранна загуба на 
суперпластифициращо действие. Поради 
това обикновените суперпластификатори 
трябва да се добавят към бетоновата смес 
директно на обекта или при 
производството на бетона, ако бетоновия 
възел се намира в близост да 
строителният обект. 
 
 
 
 



 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в 
практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже 
определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на 
изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при 
които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. 

 

 
 
 
 
 
За разлика от тях новото поколение 
суперпластификатори действат с много по 
различен работен механизъм. Те 
представляват кополимери съставени от 
аниона основна верига с карбоксилни групи 
и дълги полиетилен оксидни странични 
разклонения. След добавянето на 
суперпластификатора към бетоновата 
смес, основната аниона верига е 
абсорбирана от положително заредената 
повърхност на циментовите частици, 
докато страничните разклонения 
предизвикват пространствен отблъскващ 
ефект между циментовите частици. Поради 
тези отблъскващи сили, се достига 
максимална дисперсия и се избягва 
агломерацията (струпване). 
В последствие непрекъснато се 
освобождават нови полимерни вериги, 
които се абсорбират от кристалите, 
образувани върху повърхността на 
циментовите частици, по време на 
хидратацията на цимента и по този начин 
се предотвратява ранното втвърдяване на 
бетона. 
По този начин се постига висока 
обработваемост на бетона, максимална 
хидратация на цимента и ниско 
водоциментово отношение, поради което в 
крайна сметка се образува добре 
уплътнена бетонна конструкция с много 
високи якости.  
 

Области на приложение 
 
ADIUM 132 се използва за приготвяне на 
високоякостни бетони, видими бетони, 
бетони полагани с бетонпомпа и т.н. 
Подходящ е за всички видове бетонни 
конструкции, като фундаменти, основи, 
водни резервоари, тунели, канали, 
резервоари за канализационни и отпадни 
води, плувни басейни и т.н. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Особено подходящ в случай, при които е 
необходимо готовата бетонова смес да се 
транспортира дълго време и се изисква 
запазване на слягането и обработваемоста 
в продължение на поне 2 часа. 
 

Технически характеристики 
 
Цвят:      светло кафяв      

Плътност:  1,06 ± 0,2 kg/l 

pH:  6,0 ± 1,0 

Максимално съдържание                             
на хлориди: не съдържа 
                                        
Максимално съдържание                             
на алкали:             ≤ 2,0% по маса 
 

Указания за употреба 
 
ADIUM 132 може да се добави към 
готовата бетонова смес, веднага след 
приготвянето, за да се постигне най-добра 
ефективност.  
Също така може да се добави към готовата 
бетонова смес, точно преди полагане.  
В този случай е необходимо миксера на 
бетоновоза да работи допълнително 4-5 
минути, за де се постигне равномерно 
разпределение в бетоновата смес 
 

Дозировка 
 
0,35-0,80 kg на 100 kg цимент. 
 
Разхода на ADIUM 132 зависи от 
първоначалното и желаното слягане на 
бетона на обекта. Преди полагане се 
препоръчва да се проведат лабораторни 
изпитания на действието на ADIUM 132 
след добавяне към бетона според 
специфичния вид на сместа и 
изискванията. 
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Опаковка 
 
ADIUM 132 се предлага в опаковки от 20 kg 
и 1000 kg. 
 

Срок на годност - Съхранение 
 

Срок на годност 12 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки при температури 
между +5°С и +35°С, на места защитени от 
директна слънчева светлина и ниски 
температури. 
 

Забележки 
 
Предозиране може да доведе до 
разслояване на съставките на бетона или 
разводняването му, като в резултат да се 
намалят крайните якости на бетона. 
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0906-CPR-02412009 

EN 934-2 

 
ADIUM 132 

Set Retarding/High Range Water Reducing - 
Concrete Superplasticizing Admixture 

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

 
Max chloride content: chloride free 

Max alkali content: ≤ 2% by weight 

Corrosive behavior 
1)

: - 

Dangerous substances: none 

 
 
1):Only required when placed in the market of a member 
state which regulates these items 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


