
         
 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

ADIUM 110  
Ευρείας χρήσης υπερρευστοποιητής σκυροδέµατος νέας γενιάς 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το ADIUM 110 είναι ένας πολυκαρβοξυλικός υπερ-
ρευστοποιητής νέας γενιάς, παρασκευασµένος ει-
δικά για την παραγωγή σκυροδεµάτων άριστης ερ-
γασιµότητας, υψηλών αντοχών και µεγάλης  διάρ-
κειας ζωής. Προσφέρει τα εξής πλεονεκτήµατα: 

• Προστιθέµενο κατά την παρασκευή του σκυ-
ροδέµατος, µειώνει την απαίτηση σε νερό ανά-
µιξης έως και 20% περίπου, και συνεπώς τη 
σχέση νερού/τσιµέντο (Ν/Τ), µε αποτέλεσµα τη 
σηµαντική αύξηση των αρχικών και τελικών 
του αντοχών. 

• Προστιθέµενο στο έτοιµο σκυρόδεµα, 
βελτιώνει σηµαντικά την εργασιµότητά του, 
προκαλώντας εξάπλωση έως και 62 cm 
(ρευστό σκυρόδεµα), χωρίς να απαιτείται 
επιπλέον νερό. 

• Συµβάλλει στην καλύτερη ενυδάτωση του τσι-
µέντου, µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται ο µε-
γαλύτερος δυνατός βαθµός εκµετάλλευσής του. 

• ∆ιευκολύνει τη συµπύκνωση του σκυροδέµα-
τος, δρα ενάντια στην απόµιξη των συστατικών 
του και βελτιώνει σηµαντικά την αντλησιµότητά 
του. 

• Μειώνει σηµαντικά τη συρρίκνωση πήξης 
(αποφυγή ρηγµατώσεων). 

• Συµβάλλοντας στην πολύ καλή συµπύκνωση 
του σκυροδέµατος, βελτιώνει τη στεγανότητά 
του. 

• Αυξάνει την αντίσταση του σκυροδέµατος στην 
ενανθράκωση. 

• Αυξάνει την ανθεκτικότητα του σκυροδέµατος 
στα ιόντα χλωρίου. 

• ∆εν έχει δράση αερακτικού. 
• ∆εν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συ-

στατικά. 
• Είναι συµβατό µε όλα τα τσιµέντα τύπου 

Portland. 
 

Πιστοποιήµένο µε τη σήµανση CE ως ισχυρός 
µειωτής νερού - υπερρευστοποιητής σκυροδέµατος, 
σύµφωνα µε τo πρότυπο ΕΝ 934-2: T3.1 και T3.2, 
µε αριθµό πιστοποιητικού 0906-CPR-02412007. 
 

Μηχανισµός δράσης 
 
Το ADIUM-110 ανήκει στην κατηγορία των καινο-
τόµων υπερρευστοποιητών της σύγχρονης τεχνο-
λογίας  µε βάση τον πολυκαρβοξυλικό αιθέρα.  
 

 
Υπερτερεί των  κλασσικών υπερρευστοποιητών ως 
προς την αποτελεσµατικότητα, επειδή προκαλεί σε 
µικρή δοσολογία µεγάλη µείωση νερού ή πολύ 
ισχυρή ρευστοποίηση µεγάλης διάρκειας.  
Αυτή η ιδιότητα οφείλεται στη “ραµµένη στα µέτρα” 
χηµική δοµή και τον ιδιαίτερο µηχανισµό δράσης 
του ADIUM-110, που διαφέρει σηµαντικά από τους 
κλασσικούς υπερρευστοποιητές, οι οποίοι βασίζο-
νται σε πολυµερικές αλυσίδες τροποποιηµένων λι-
γνοσουλφονικών αλάτων, σουλφοριωµένων συ-
µπυκνωµάτων ναφθαλενίου και µελαµίνης. 
Οι αλυσίδες των κλασσικών υπερρευστοποιητών, 
που φέρουν πολύ υψηλό αρνητικό φορτίο, προσ-
ροφώνται ακαριαία στην επιφάνεια των σωµατι-
δίων του τσιµέντου και τα φορτίζουν αρνητικά. 
Λόγω της ηλεκτροστατικής απώθησης προκαλείται 
διασπορά του τσιµεντοπολτού, µε αποτέλεσµα την 
µείωση της ποσότητας του νερού ανάµιξης που 
απαιτείται για την επίτευξη της επιθυµητής εργα-
σιµότητας. Όµως οι αλυσίδες των πολυµερών 
υπερκαλύπτονται γρήγορα από τους κρυστάλλους, 
που αναπτύσσονται κατά την ενυδάτωση του τσι-
µέντου, κάτι που επιφέρει τη γρήγορη απώλεια της 
υπερρευστοποιητικής τους δράσης. Εξαιτίας αυτού 
του γεγονότος, οι κλασσικοί υπερρευστοποιητές 
πρέπει να προστίθενται στο σκυρόδεµα άµεσα 
πριν την εφαρµογή στο εργοτάξιο, ή στο εργο-
στάσιο παραγωγής σκυροδέµατος, εφόσον το ερ-
γοτάξιο δεν είναι πολύ µακριά. 
Σε αντίθεση µε τους κλασσικούς υπερρευστο-
ποιητές ευρείας χρήσεως, οι υπερρευστοποιητές 
νέας γενιάς δρούν µε ένα εντελώς διαφορετικό 
µηχανισµό. Αποτελούνται από µακριές, κύριες και 
πλάγιες αλυσίδες καρβοξυλικών συµπολυµερών. 
Κατά την προσθήκη στο σκυρόδεµα η κύρια αλυσί-
δα λόγω του αρνητικού της φορτίου προσροφάται 
στη θετικά φορτισµένη επιφάνεια του τσιµέντου,   
ενώ οι πλάγιες αλυσίδες προεξέχουν στο νερό και 
κρατούν σε απόσταση τους κόκκους του τσιµέντου. 
Λόγω της στερεοχηµικής αυτής απώθησης επιτυγ-
χάνεται µέγιστη διασπορά των σωµατιδίων του 
τσιµέντου και αποφεύγεται η δηµιουργία συσσωµα-
τώσεων. Εκτός αυτού, κατά την ενυδάτωση του 
τσιµέντου απελευθερώνονται διαρκώς νέες αλυσί-
δες πολυµερών, που προσροφώνται στους κρυ-
στάλλους, οι οποίοι αναπτύσσονται στην επιφάνεια 
των σωµατιδίων του τσιµέντου και αποτρέπουν την 
πρόωρη πήξη του σκυροδέµατος.  
 
 
 



 
 
 
 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας 
από το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι 
προτάσεις σχετικά µε την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα 
του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την 
προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη 
έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 
 
 
Έτσι επιτυγχάνεται άριστη  εργασιµότητα για µεγά-
λο χρονικό διάστηµα και βέλτιστη ενυδάτωση του 
τσιµέντου σε χαµηλούς υδατοτσιµεντοσυντελεστές, 
που έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία συµπαγούς 
πλέγµατος του σκυροδέµατος µε πολύ υψηλές 
αντοχές. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το ADIUM 110 αποτελεί απαραίτητο βοήθηµα για 
την παρασκευή σκυροδέµατος υψηλών αντοχών, 
εµφανούς σκυροδέµατος, αντλήσιµου σκυροδέµα-
τος κλπ. Είναι κατάλληλο για τη σκυροδέτηση θε-
µελιώσεων, υπογείων, δεξαµενών, γεφυρών, κανα-
λιών, σηράγγων, βιολογικών καθαρισµών, 
πισίνων, τσιµεντοκονιών για ενδοδαπέδια 
θέρµανση κλπ. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση:               υποκίτρινο 
Πυκνότητα:             1,01 - 1,05 kg/l 

pH:                            6,30 ± 0,50 

Μέγιστη περιεκτικότητα  
σε χλωρίδια:     ελεύθερο χλωριδίων 

Μέγιστη περιεκτικότητα  
σε αλκάλια:  ≤ 2,0% κατά βάρος 
 
Αύξηση της εξάπλωσης σκυροδέµατος σε συνάρ-
τηση µε τη δοσολογία του ADIUM 110: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 1. Εξάπλωση σε σκυρόδεµα αναφοράς C20/25, 
CEM II/B 32,5 (320 kg/m3), λόγος N/T=0,59. 
 
 
 

 
 
 
Αύξηση της κάθισης σκυροδέµατος σε συνάρτηση 
µε τη δοσολογία του ADIUM 110: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 2. Κάθιση σε σκυρόδεµα αναφοράς C20/25, 
CEM II/B 32,5 (320 kg/m3), λόγος N/T=0,59. 
 
Αύξηση της αντοχής σε θλίψη, σε συνάρτηση µε τη 
δοσολογία του ADIUM 110, µε ταυτόχρονη µείωση 
του νερού ανάµιξης και διατήρηση εξάπλωσης 
ίδιας µε το σκυρόδεµα αναφοράς (42 cm): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 3. Αύξηση της αντοχής σε θλίψη σε σκυρόδεµα 
αναφοράς C20/25, CEM II/B 32,5 (320 kg/m3), N/T=0,59 
και µείωση λόγου Ν/Τ κατά 12% και 24%. 
 
Τα αποτελέσµατα των πινάκων είναι ενδεικτικά και 
δύναται να διαφοροποιηθούν για διαφορετικές συν-
θέσεις σκυροδέµατος και τύπους τσιµέντου. Σε κά-
θε περίπτωση, συνιστάται να προηγηθεί δοκιµή για 
την επίτευξη της βέλτιστης δοσολογίας. Η βέλτιστη 
δοσολογία επηρεάζεται από τη σύσταση του σκυ-
ροδέµατος (ποσότητα και τύπος τσιµέντου, ποσό-
τητα και κοκκοµετρική διαβάθµιση αδρανών, ποσό-
τητα νερού). 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας 
από το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι 
προτάσεις σχετικά µε την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα 
του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την 
προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη 
έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Για την αποτελεσµατικότερη δράση του ADIUM 
110, συνιστάται η χρήση του στο έτοιµο µίγµα 
σκυροδέµατος, αµέσως µετά την παρασκευή του. 
Μπορεί, ωστόσο, να χρησιµοποιηθεί και στο έτοιµο 
µίγµα λίγο πριν από τη χρήση του.  
Προκειµένου να επιτευχθεί ο οµοιογενής καταµε-
ρισµός του ADIUM 110 στη µάζα του υλικού, απαι-
τείται καλή ανάµιξη για  4-5 λεπτά µε περιστροφή 
του αναµικτήρα. 
 

∆οσολογία 
 
0,60-1,40 kg ανά 100 kg τσιµέντου.  
 
Η κατανάλωση του ADIUM 110, στην περίπτωση 
προσθήκης του στο έτοιµο σκυρόδεµα, εξαρτάται 
τόσο από την αρχική εργασιµότητα του σκυροδέ-
µατος, όσο και από την τελική επιθυµητή εργασιµό-
τητά του. 
Πριν την τελική εφαρµογή, συνιστάται ο εργαστη-
ριακός έλεγχος της δράσης του  ADIUM 110 στο 
σκυρόδεµα που πρόκειται να εφαρµοστεί, για τον 
προσδιορισµό της επιθυµητής εργασιµότητας και 
την αποφυγή υπερδοσολογίας. 
 

Συσκευασία 
 
• ∆οχεία 20 kg. 
• Βαρέλια 220 kg. 
• ∆εξαµενές 1000 kg. 
 

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, αποθη-
κευµένο στην αρχική, σφραγισµένη συσκευασία σε 
θερµοκρασίες µεταξύ +5οC και 35οC. Προστατέψτε 
το από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία και τον 
παγετό. 
 

Παρατήρηση 
 
Υπερβολική δοσολογία µπορεί να προκαλέσει 
διαχωρισµό των αδρανών ή εξίδρωση του σκυρο-
δέµατος, µε αποτέλεσµα να επηρεασθούν δυσµε-
νώς οι τελικές αντοχές. 
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EN 934-2:2009 

 
ADIUM 110 

High Range Water Reducing - Concrete 
Superplasticizing Admixture 

EN 934-2: T3.1/T3.2 

 
Max chloride content: chloride free 

Max alkali content: ≤ 2.0 % by weight 

Corrosive behavior 1): - 

Dangerous substances: none 

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