
Concrete Admixtures 

 

 

ZYLA
®    

420 ME 
სუპერპლასტიფიკატორი  

 
 
 

აღწერილობა 
Zyla 420 ME არის მაღლი ხარისხის წყლის 

შემამცირებელი ბეტონის დანამატი.  რომელიც ზრდის 

და ეხმარება ბეტონს დაბალი წყალცემენტის ფარდობით 

მიაღწიოს ტრანსპორტუნარიანობა, კონუსის შემცირების 

გარეშე, ასევე ეხმარება ბეტონს მაღალი სიმტკიცის 

მიღებაში. 

 

Zyla 420 ME შეგვიძლია მივიღოთ დაბალი 

წყალცემენტის ფარდობის ბეტონი, კონუსის 

უნარიანობა, პლასტიურობა, და მაღალი სიმტკიცე 

და ბეტონის გამძლეობა.   

Zyla 420 ME დოზირების ფართო სპექტრის 

საშუალებას.. 

 

Zyla 420 ME არ შეიცავს  კალციუმის  ქლორიდს. 

შეესაბამება მოთხოვნას  TS EN 934-2. 

 

გამოყენების ადგილები 
Zyla 420 ME საშუალებას იძლევა გამოყენებულ 

იქნას შემდეგ ბეტონებში: 

 

-  მაღალი ხარისხის ბეტონი განსაკუთრებით გამძლე 

ნაგებობისთვის. 
-  მზა ბეტონების წარმოებაში და ასევე მობილურ 

ბეტონის ქარხნებში 

- ხიდების მალის ნაშენში. 
- საძირკველებში, სართულებს შორის 

გადახურვაში, ხიდის მზიდ კონსტრუქციებში და 
ბეტონის  სვეტებში 

- ადვილად ჩაწყობადი ბეტონის წარმოებაში,  
- ჩვეულებრივ და სპეციალურ ბეტონებში  და ასევე 

რკინა ბეტონებში. 

გამოყენების მეთოდები 
Zyla 420 ME  არის მზად გამოყენებისთვის,ბეტონის 
წარმოებისას რეკომენდირებულია რომ Zyla 420 ME 
იქნას მიწოდებული პირდაპირ ბეტონის ქარხნის 
მიქსერში . 

 

თავსებადობა 
სხვადასხვა ტიპის ცემენტებთან: 
Zyla 420 ME შეიძლება გამოყენებულ იქნას  ყველა 
ტიპის  პორტლანდ ცემნეტებთან. ასევე 
შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ბეტონის 
წარმოებაში ფერფლთნ და მიკრო სილიკის 
მტვერთან ერტად. 

 

სხვა მინარევებთან: 

Zyla 420 ME არ უნდა შეერიოს ბეტონის სხვა დანამატებს 
, რათა ეფექტურად წარმოაჩინოს ბეტონში თავისი 
თვისებები. ჩვენ ვიძლევით რეკომენდაციას, რომ ყველა 
სხვა დანამატი თუ იქნება გამოყენებული Zyla 420 ME -
სთან მიეწოდოს დამოუკიდებლად და 
განცალკევებულად ბეტონის ქარხნის შემრევში. 

 

დოზირება  
500 გრ – 1200 გრ  100 კგ ცმენტზე  

 0.5%-1.2%  ცემენტის მასის წონიდან  
 

ვიდრე წარმოებაში გამოყენებული იქნება აუცილებელია 
ბეტონის ლაბორატორიაში დამუშავდეს კონკრეტულ 
ინერტულ მასალებზე და ცემენტზე შესაბამისი ბეტონის 
რეცეპტები. 

 

 
 

 

უპირატესობები 

• ეფექტური ფართო სპექტრი 

წყალცემენნტის ფარდობის  

• აუმჯობესებს ბეტნის წებოვნებას  

• ინარჩუნებს მუშაობის უნარიანობას წრლის 

დამატების გარეშე 

• მატებს ბეტონს სიმტკიცეს 

• იგი იძლევა შესაძლებლობას შეამციროს 

მაღალი წყალცემენტის ფარდობა . 

• აუმჯობესოს  ბეტონის კონუსის შენარჩუნებას  

• ზრდის ბეტონის გამძლეობას 



 ჩვენი რჩევა იქნება ბეტონის ლაბორატორიაში  ბეტონის 

ცდების ჩატარების წინ დაუკავშირდეთ GRACE -ის 

წარმომადგენლობას, კონსულტაციისთვის.  
 

ჭარბი დოზირების შემთხვევები 
 ჭარბი დოზირების   Zyla 420 ME -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. 
 

 

განაწილება 
 სასურველია რომ Zyla 420 ME 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 

Zyla 420 ME  ხელმისაწვდომია 25000 ლიტრის 

ჭურჭელში, 1000 ლიტრიან  პლასმასის ავზებში, 

200 ლიტირიან ლითონის ავზებში და 20ლიტრიან 

პლასმასის ავვზებში. 

 

შენახვის პირობები 
Zyla 420 ME  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 

მასალის ფუძე  ორგანული შემადგენლობები 

ფორმა ერთგვაროვანი, თხევადი 

ფერი ყავისფერი 

სიმკვრივე ( @ 20C ) : 1.070  ± 0.020 გრ/სმ3
 

(TS 781 ISO 758) 

pH ( @ 20C ) : 6.0  ± 1.5 
(TS 6365 EN 1262) 

მთლიანი ქლორიდის 

შემცველობა 

< 0,10 M.-% 

(TS 1116 EN ISO 1158) 

წყლის ხსნადობის 

შემცველობა : 

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

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

შენახვის პირობები:   +5°C ტემპერატურის 

ზევით 

რეკომენდირებული 

დოზა : 

0,5-1,2% ცემენტის წონის 

მიხედვით 

ფიზიკური ეფექტები : გთხოვთ გაეცნოთ MSDS 

დეტალური 

ინფორმაციისთვის 

ვარგისიანობა 1 წელი პროდუქციის 

გამოშვეის თარიღიდან 

 


