
ბეტონის დანამატი 

 

Darapel
®  

7 

 

იმისათვის რომ, Darapel® 7 ის დახმარებით  გავხადოთ 

ბეტონი წყალუჟონადი აუცილებელია მივყვეთ შემდეგ 

წესებს: სტანდარტების შესატყვისად ნარევის მომზადება 

დამზადება და მაღალი ვიბრაციით ბეტონის ჩაწყობადობა. 

ასევე ბეტონის ჩასხმა და მოვლა სტანდარტების დაცვით.  

 
 შეესაბამება სტანდარტებს  TS EN 934-2 პუნქტი 2 და 

ASTM C 494 ტიპი A. Darapel
® 

7 არ შეიცავს კალციუმის 

ქლორიდს. 

 

გამოყენების ადგილები 
Darapel® 7 შესაძლებლობას იძლევა ბეტონის 
წარმოების შემდეგ პირობებში: 
- მაღალი ხარისხის ბეტონი განსაკუთრებით 

გამძლე ჰიდრო ნაგებობებში. 

- საცურაო აუზებში და წყლის რეზერვუარებში 

-   რეზერვუარებში და ჰიდრო ტეხნიკურ ნაგებობებში 

- საძირკვლებში 

- მაღალი წყალუჟონადობის საჭირო ნაგებობებში. 

გამოყენების მეთოდი 
Darapel® 7 მზა პროდუქტია 
გამოყენებისთვის. იგი რეკომენდირებულია 
დამატებულ იქნას ბეტონის ქარხანაში, 
ბეტონის ნარევის მორევის დროს. არ არის 
შესაძლებელი დაემატოს მხოლოდ ცემენტს 
და ავტო შემრევში ტრანსპორტირების 
შემდეგ. 

 

 დამატება სხვა ქიმიური მინარევების 

უნდა მოხდეს ცალკე. 

თავსებადობა 
ცემენტებთან: 

Darapel® 7 შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა 

სახის პორტლანდ ცემენტებთან. გარდა ამისა, ის 

შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნარევებში, რომელიც 

შეიცავს კვარცის მტვეს . 
 

   სხვა დანამატებთან: 

Darapel
® 

7 არ შეიძლება შერეულ იქნას სხვა დანამატებთან 

ძირიტად ბეტონის ნარევამდე. Darapel
® 

7-ის გამოყენება 

შესაძლებელია სხვადასხვა  პროდუქტთან WRDA
®

, 

Daracem
® და ADVA

®
. ყველა დანამატი 

რეკომენდირებულია რომ  ცალ-ცალკე იქნას დამატებულ. 

რეკომენდირებულია ყოველთვის ჩატარდეს წინა ბეტონის 

რეცეპტების ტესტირება. 

 

დოზირება 
100 კგ-ზე ცემენტზე  500 გრ 

0,5% ცემენტის მასიდან. 

 

Darapel
® 

7-ის საუკეთესო ხარისხის მისაღწევად 

აუცილებელია დაცული იქნას ბეტონში წყალცემენტის 

ფარდობა.ასევე შემოწმებულ იქნას ყველა მინარევი 

რომელიც გამოყენებულ იქნება ბეტონის დამზადებისას. 

       რეკომენდაციის მისაღებად ტესტის ჩატარებისა 

დაუკავშირდით  GRACE წარმომადგენლობას.

 

 

 
 

უპირატესობები 

• ზრდის ბეტონის სიცოცხლისუნარიანობას 

• ზრდის წყალუჟონადობას 

• ხელ უწყობს ბეტონის ადვილად ჩაწყობადობას 

წყლის დამატების გარეშე 

• გარანტირებულ შესაძლებლობას იძლევა 

წყალ ცემენტის შემცირების. 

აღწერა 
Darapel®  7  არის  წყლის  შემამცირებელი  დანამატი 
(წყალუჟონადი  დანამატი),  რომელიც  ამასთანავე 
აძლიერებს ბეტონის წყალგაუმტარობას. წყლის განდევნის
 თვისება  გარანტიას  და  შესაძლებლობას  იძლევა 
წარმოებულ  იქნას  მაღალი  სიმტკიცის  ბეტონი  უფრო 
მაღალი დონის წყალუჟონადობით.

ბეტონის წყალუჟონადი დანამატი



ჭარბი დოზირების შემთხვევაში 
ჭარბი დოზირების   Darapel® 7 -ს შემტხვევაში  ბეტონი  

ხდება ძალიან დენდი რასაც შეუძლია გამოიწვიოს ბეტონის  

სეგრეგაცია  და აგრეთვე ბეტონის შრობის დაგვიანება ყველა  

ამ შემთხვევაებში თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია  

დოზირების მონიტორინგი და სიფრთხილე. ასევე ჭარბი  

დოზირების დროს აუცილებელია შემოწმდეს ჰაერის შემცველობა 

ბეტონში.  
 

 

განაწილება 
Darapel® 7  სასურველია რომ  მიწოდებულ იქნას ბეტონის  
ქარხნის შემრევში ავტომატური ტუმბოს მეშვეობით.  
კონსულტაცია შეგიძლიათ გაიაროთ Grace-ის 
 წარმომადგენლობასთან ამ მიმართულებით.  

 

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება 

მეტი ინფორმაციისთვის გირჩევთ გაიაროთ კონსულტაცია 

 Grace წარმომადგენლობას ან მოითხოვოთ უსაფრთხოების  

ნორმაები ( MSDS). 

 

შეფუთვა 

Darapel 7  ხელმისაწვდომია 25000 ლიტრის 

 ჭურჭელში, 1000 ლიტრიან  პლასმასის ავზებში, 

 200 ლიტირიან ლითონის ავზებში და 20ლიტრიან  

პლასმასის ავვზებში. 

 

შენახვის პირობები 
Darapel 7  სასურველია შენახულ იქნას ჩრდილში   

+5 
0
C დაბლა სასურველია დაცული იქნას  

სიცივისგან და მზის სხივებისგან   

ვარგისიანობა გამოშვების თარიღიდან  12 თვე. 

 

 

 

 
 

 

Grace Concrete Chemicals Grace Construction Products 

 LLC Georgian Concrete Club 

G.Saakadze descent str 11 Post Code 0160 Tbilisi/Georgia 

Mob.    +995 577.522.999 

Tel.    +995 322.954.831 

E-mail. info@gracegeorgia.com 

Web.    www.grace.com 

              www.geoconcrete.ge 

 

შემადგენლობა მოდიფიცირებული სულფონტი 

ფორმა: ერთგვაროვანი თხევადი 

ფერი მუქი ყავისფერი 

სიმკვრივე (@ 200C) : 1.125 ± 0.030 გრ/სმ3
 

(TS r ISO 758) 

pH (@ 200C) : 5.5 ± 1.5 
(TS 6365 EN 1262) 

საერთო ქლორის 
შემცველობა 

< 0,10 M.-% 
(TS 1116 EN ISO 1158) 

ქლორის შემცველობა 

გახსნილ წყალში : 

< 0,10 M.-% 
(TS EN 480-10) 

ალკალის რაოდენობა < 7,0 M.-% 
(TS EN 480-12) 

შენახვის პირობები   +5°C ის მაღლა 

რეკომენდირებლი 

დოზა 
0,5% საერთო რაოდენობა 
ცემენტის 

ფიზიოლოგიუ
რი ეფექტები: 

დამატებითი 

ინფორმაციისთვის 

იხილეთ(MSDS)ან გაიარეთ 

კონულტაცია Grace 

წარმომადგენლობაში 

ვარგისიანობა: 12 თვე გამოშვების 

თარიღიდან 

 


