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ჰაერშემყვანი 
 

 

 

აღწერა 
Darex

®

AE3 არის თხევადი 

ჰაერშემყვანი საშუალება აგენტი, 

რომელიც შეიძლება გამოყენებულ 

იქნას საგზაო ბეტონის 

ავტობანებში, ყინვამედეგ 

ბეტონებში, სამშენებლო ბლოკებსა 

და სხვადასხვა ბეტონის 

კონსტრუქციებში სადაც 

მოთხოვნილია მაღალი ხარისხის 

ყინვამედეგობის ბეტონი. 
Darex AE3 აკმაყოფილებს EN934-2, 

ASTM აღნიშვნა C260 და 

შეესაბამება BS 5075: ნაწილი 2, 

ჰაერშემყვანზე მოთხოვნილ 

უკლებლისვ ყველა სტანდარტს. 

 

სარგებელი და 

უპირატესობები 

 

• აძლიერებს ბეტონის 

ყინვამედეგობას, გაყინვა 

გალღობის პირობებში. 

 

 

• იცავს ბეტონს მარილისგან და 

მავნე აგრესიული 

ნივთიერებებისგან . 
 

 
• ამცირებს ბეტონის 

სეგრეგაციის რისკს და ხდის 

ბეტონს უფრო წებოვანს.  

 

 

• შეყავს ბეტონში სასურველი 

რაოდენობის ჰაერი. 

 

 

ტიპიური თვისებები 

შეხედულება 

ამბერ თხევადი 

ჰაერშემყვანი: 

იხილეთ“დამატებითი რჩევები" 

ქლორიდის შემცველობა 

 EN480-10 

გაყინვის ტემპერატურა: 

-2°C 

 
დოზირება 

30მლდან - 180 მლ მდე 100კგ 

ცემენტზე. 

  Darex AE3-ის დოზირება 

დამოკიდებულია კონკრეტულ 

მოთხოვნებზე,უფრო ზუსტად თუ რა 

რაოდენობის ჰაერი უნდა იქნას 

ბეტონში მიღზეული. აუცილებელია 

წინასწარ ჩატარტეს 

ლაბორატორიული ტესტები, რადგან 

ჰაერის რაოდენობა ბეტონში 

დამოკიდებულია ასევე ცემენტსა და 

ქვიშაზე, ფაქტორები რომლებსაც 

შეუძლიათ გავლენა იქონიოს ჰაერის 

შემცველობაზე: 

 

 

• ცემენტის რაოდენობა და 

ცემენტის ტიპი. 

 

• წყალი/ცემენტის ფარდობა 

 

• ბეტონის დენადობა 

 

• ტემპერატურა 

 

• ბეტონის შემრევის ტიპი. 

  

ბ ე ტ ო ნ ი   

 ი  ნ  ფ  ო  რ  მ  ა  ც  ი  ა 

Darex AE3 
® 



ჭარბი დოზის ეფექტები 

ჭარბი დოზის შემთხვევაში 

გაიზრდება ბეტონში ჰაერის 

შემცველობა და არ იქონიებს 

შეკვრის ვადებზე უარყოფით 

ზეგავლენას თუმცა შეიძლება იქნეს 

დაკლებული საპროექტო სიმტკიცე  

 

 

 

 

თავსებადობა 

 

 

 

ცამენტთან: Darex AE3 შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას ყველა 

სახის ჩვეულებრივ პორტლანდ 

ცემენტთან,ასევე სხვადასხვა  

დანამათებთან Darapel 7 , 

WRDA, Daracem, და ADVA. 

ყველა დანამატი 

რეკომენდირებულია რომ ცალ-

ცალკე იქნას დამატებული.

სხვა დანამატებთან: 

 Darex AE3 არ უნდა იყოს 

თავიდანვე შერეული სხვა 

მინარევებთან. 
შესრულების მასალა შეიძლება 

დაზიანდეს სხვა ქიმიურ 

მინარევებთან და ჩვენ გირჩევთ 

რომ Grace -ის სამშენებლო 

პროდუქციის  წარმომაგენელთან 

გაიაროთ კონსულტაცია ასეთ 

ვითარებაში. 

განაწილება 
სასურველია Darex AE3 რომ 
მიწოდებულ იქნას ბეტონის ქარხნის 

შემრევში ავტომატური ტუმბოს 

მეშვეობით. კონსულტაცია შეგიძლიათ 

გაიაროთ Grace-ის 

წარმომადგენლობასთან ამ 

მიმართულებით. 

შეფუთვა 

Darex AE3 ხელმისაწვდომია 

25000 ლიტრის ჭურჭელში, 

1000 ლიტრიან პლასმასის 

ავზში 200 ლიტრიან ლითონის 

ავზში და 20 ლიტრიან 

პლასმასის ავზში. 

შენახვაის პირობები 

Darex AE3 სასურველია შენახულ 

იქნას   0°C მაღლა და სასურველია  

დაცული იქნა ყინვისგან

  
 

ჯანმრთელობა და 

უსაფრთხოება 

იხილეთ Darex AE3 

უსაფრთხოეიბის  მონაცემთა  ფუცელი ან 

კონსულტაცია გაიარეთ  Grace 

სამშენებლო მასალების 

წარმომადგენელთან. 

 

 
 

Visit our web site at: www.graceconstruction.com 
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