
 

 

 

EUCON MSA 
YOĞUNLAŞTIRILMIŞ TOZ MİKROSİLİKA 

 
 

 

EUCON MSA kullanıma hazır, toz mikrosilikadır (silis dumanı). Bu ürün çimento harcında dayanım ve 

dayanıklılığı önemli ölçüde arttıran kalsiyum silikat jeli veren kalsiyum hidroksit ile kimyasal olarak reaksiyona 

girer. Süper ince mikrosilika, çimento parçacıkları arasındaki boşlukları doldurur ve çok yoğun, daha az 

geçirgen bir beton oluşturur. 
 

 

• Yüksek mukavemetli beton 

• Yüksek yoğunluklu beton 

• Köprü tabliyeleri 

• Otopark yapıları 

• Deniz yapıları 

• Yüksek durabilite gerektiren yerlerde 
 

 

• Daha yüksek yapısal kapasite için yüksek nihai basınç ve eğilme dayanımı sağlar. 

• Yüksek durabilite sağlar. 

• Daha hızlı geri dönüş süresi için yüksek erken mukavemet sağlar. 

• Suya ve tuz nüfuzuna daha fazla direnç için düşük geçirgenlik sağlar. 

• Donma/çözülme direncini arttırır. 

• Daha uzun ömür için aşınma ve kimyasal direnci arttırır. 

• Kolon boyutunu küçültmek, üretimi arttırmak ve nakliye ve montaj maliyetlerini düşürmek için beton 
performansını arttırır. 

 

 

 

Tipik Mühendislik Verileri 

Kütlesel Yoğunluk  ................... 550-650 kg/m3 

Mikrosilika içeriği  .................................. %100 

Amorf SiO2  ............................................ >%85 

 

Görünüm: EUCON MSA çok ince dokulu, serbest akışlı gri toz malzemedir. 

 

 

 
Açılmamış orijinal ambalajında kuru ve serin ortamda 2 yıldır. 

 
 

EUCON MSA, 1200 kg’lık bigbaglerde temin edilebilir. 

 
 

 

ASTM C 1240’a uygundur. 

 

 

AÇIKLAMA 

TEMEL UYGULAMALAR 

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR 

TEKNİK BİLGİLER 

RAF ÖMRÜ 

AMBALAJ 
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EUCON MSA parçacıklarının inceliği nedeniyle, çimento ile iyice karıştırılması ve çimento içerisinde iyice 

dağılması gerekir. Uygun dağılma, miksere ilk olarak mikrosilikanın eklenmesiyle sağlanabilir. Tipik bir karışım 

dizisi aşağıdaki gibi olur: 

1. EUCON MSA 

2. %75 iri agrega, kum ve %75 su 

3. Hava sürükleyici beton katkısı ( istenirse) 

4. Çimento 

5. EGECRETE Yapı Kimyasalları’nın yüksek oranda su azaltıcı süperkışkanlaştırıcı beton katkısı (*). 

6. %25 iri agrega ve %25 su 

(*) Mikrosilika kullanımı sırasında su ihtiyacı artacaktır. Çoğu karışımda işlenebilirliği, düşük su içeriğini ve 

düşük su/çimento oranını korumak için süperakışkanlaştırıcının yüksek oranda kullanılmasını gerektirir. 

Dozaj: EUCON MSA'nın kullanımı normal olarak çimento ağırlığının % 5 ila% 10’u oranında kullanılır. Çimento 

ağırlığının %15’ine varan oranlarda kullanımın gerekli olduğu düşünüldüğü durumlarda EGECRETE Yapı 

Kimyasalları yetkilisi ile iletişime geçiniz. 

Yerleştirme: EUCON MSA içeren beton, geleneksel beton ile aynı şekilde yerleştirilebilir. 

Sonlandırma: EUCON MSA içeren beton, geleneksel betondan çok daha az su kusacaktır; yüksek dozajlarda 

kullanımda su kusma tamamen ortadan kalkacaktır. Beton yüzeyindeki hızlı nem kaybından dolayı plastik rötre 

çatlakları oluşabilir. EUCON MSA içeren betonun, buharlaşan maddeyi yenilemek için daha az miktarda su 

kusması nedeniyle, plastik rötre çatlağına daha elverişli olabilir. 

Ayrıca, herhangi bir kombinasyonda düşük nem, rüzgâr, yüksek hava sıcaklığı ve yüksek beton sıcaklığı 

mevcut ise, plastik rötre çatlağı oluşması daha olasıdır. Bu durumlarda bir buharlaşma geciktirici beton katkısı 

kullanılmalıdır. EUCON MSA içeren betonlarda plastik rötre çatlamasının, normal betona göre daha düşük 

buharlaşma oranlarında meydana geleceğini unutmayınız. 

Buharlaşma geciktirici beton katkısı dışındaki yöntemlerde, olası rötre çatlağı oluşumunu azaltmaya yardımcı 

olmak için kullanılabilir. Bu yöntemler arasında rüzgâr kırıcıları kullanmak, bitiş işlemleri arasında sis spreyi 

kullanmak, ıslak çuval bezi ile betonu kaplamak ve beton sıcaklığını buz veya soğutulmuş agregalarla azaltmak 

olabilir. Direkt güneş ışığından ve yüksek sıcaklıklardan kaçınmak için beton dökümü günün geç saatlerinde 

gerçekleştirilebilir. 

Plastik rötre çatlakları meydana gelirse taze betonun tercihen magnezyum ya da çelik aletler kullanılarak hızlı 

bir şekilde yeniden işlenmesiyle kapatılabilir. Rötre çatlaklarının tekrar oluşmasını önlemek için beton derhal 

örtülmeli veya nemli tutulmalıdır. 

Beton karışımında yüksek oranda EUCON MSA kullanılırsa ve plastik rötre çatlaması için koşullar uygunsa, 

betonun kuruması çok zor olabilir. Bu gibi durumlarda kür önerilir. 

Kürleme: Tasarlanan yüksek mukavemeti ve yüksek dayanıklılığı elde etmek için EUCON MSA içeren betonun 

uygun şekilde kürlenmesi önemlidir. Doğru kürlenme, betonda uygun nem ve uygun sıcaklık koşullarının 

sürdürülmesini gerektirir. 

EUCON MSA içeren tüm betonlarda kürleme, son işlem prosedürü tamamlandıktan hemen sonra başlamalıdır. 

Kabul edilebilir kürleme yöntemleri ıslak çuval bezi, polietilen ve kürleme bileşiği oluşturan yüksek yoğunluklu 

bir sıvı membranın kullanılmasıdır. 

Bir kürleme bileşiği istenmiyorsa, en az yedi (7) gün boyunca ıslak kürleme yapılmalıdır. 

 

 

Ürün kurumadan/sertleşmeden aletleri ve ekipmanları su ile temizleyiniz. 

 

 

• Yerel çimento ve agregalardaki varyasyonlar nedeniyle denemeler / örnek karışım tasarımları / numuneler 
gerekebilir. 

• Minimum 7 MPa dayanıma ulaşana kadar betonu dondan koruyunuz. 

• Her durumda, kullanmadan önce Malzeme Bilgi Güvenlik Formuna bakınız. 

KULLANIM TALİMATLARI 

TEMİZLEME 

ÖNLEMLER / SINIRLAMALAR 
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