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Семейство
Admix

Вид
Прахообразни добавки за бетон, разтвори и фугиращи смеси

Продуктови линии
• Aqua
• Infratech
• Floor

Функционални категории
•Подобряване на механичните и/или реологичните 
характеристики на новопроизведените разтвори, мазилки и 
бетони
• Изграждане на високоефективни индустриални бетонни подове
• Производство на мазилки и разтвори
• Строителни и поддържащи интервенции на летищни писти и 

кейове
• Конструктивна поддръжка на язовири, резервоари, канали и 

водопроводи
• Конструктивна поддръжка на мостове и виадукти
• Конструктивна поддръжка на тунели
• Подобряване на хидроизолационните качества и/или 

непропускливост на хоросани, мазилки и бетони
• Изграждане на подземни работи от високоефективен 

водоустойчив бетон
• Изграждане на шприц-бетон
• Сглобяеми конструкции

Компоненти
Едно компонентен

Вид
Прах

Certifications and legislations

EN 13263-1:2005 + A1:2009
Silica fumes for concrete

Общо описание
Селектиран сив силициев диоксид за производството на конгломерати с висока плътност и 
висока производителност (водоустойчивост, химическа стабилност, механична якост и др.), за 
употреба при устойчиви на сулфати, противоизлугващи разтвори, мазилки, фуги и бетони.

Общи характеристики
MICROSIL 90 GRIGIO се състои от силициев диоксид с висока чистота (повече от 90%), подбран, 
обработен и пакетиран. Изпарението от силициев диоксид, единственият компонент на MICROSIL 
90 GRIGIO, се създава спонтанно по време на производството на силициева стомана (специално и 
ограничено производство). За всички цели, изпаренията от силициев диоксид не са нищо повече 
от частици SiO₂, освободени по време на процесите на обработка на силициев метал и желязо-
силициеви сплави, под формата на много фин прах със стъкловидна структура (аморфен силициев 
диоксид при 90-95%).

Тези микрогранули, пречистени и подбрани, имат променлив размер между 0,01 и 1 μm, 
следователно много по-фини от циментовите гранули и се характеризират с много висока 
пуцоланова реактивност. Изпаренията от силициев диоксид се използват вече повече от 40 години по 
целия свят за фундаментално подобряване на реологичните и експлоатационни характеристики на 
бетони, разтвори и специални мазилки, където се прилагат.

Дозировка
От 10 до 30 кг MICROSIL 90 GRIGIO за всеки кубичен метър бетон, който трябва да се направи.

Сфери на приложение
Производство на сулфатоустойчиви, противоизлугващи разтвори, мазилки, фугиращи смеси и 
бетони, с висока производителност по отношение на водонепропускливост, механична устойчивост, 
химическа устойчивост и др., при реализация на строителни и хидравлични конструкции и работи в 
морска, планинска, градска атмосфера и др.

ADX.0079

MICROSIL 90 

GRIGIO
Селектиран и уплътнен сив 

силициев диоксид

Митнически код

2839 9000

Опаковки

- Торба 20 кг
- Пале: 60 x (Торба 20 кг)

Приложение

- За добавяне към 
други компоненти
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Основни характеристики

Топ продукт Разход (% от теглото на свързващото 
вещество):7-12 %

Негорим Срок на годност:
12 месеца

Налични цветове
Черен

Технически спецификации

Дебелина (Blaine): 20 m²/g

Приложим при
Мазилки, бетонови, циментови или варови разтвори

Инструкции за употреба
MICROSIL 90 GRIGIO трябва да се изсипе в бетонобъркачка към други твърди компоненти на 
сместа: цимент и инертни материали. След разбъркване за около 30 - 45" добавете вода, където 
е възможно добавете и  добавка FLUID S, продължете да бъркате до получаване на строго 
хомогенна смес. Пригответе тестови смеси, за да определите най-подходящата смес.

Складиране и съхранение
Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, в свежа и суха среда, като избягвате 
замръзване и пряка слънчева светлина.

Химичен състав

Стр: 2/3
● към сулфати:   = S.C.R.

Фундаментална ефективност за 10% доза
Увеличение на сила и производителност:

● механична здравина 50 - 100%

● към абразия: 80 - 100%

● към цикли замръзване/размръзване: 30 - 50%

SiO2 92+/-3%

Na2O 0.1 - 0.15%

CaO 0.67%

K2O 1+/-0.6%

Fe2O3 0.3 - 0.4%

P2O3 0.10%

Al2O3 0.2 - 0.25%

C (total) 1 - 1.10%

MgO 0.3 - 0.35%
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● към хлориди:  50 - 100%

● към анти излугваща вода 300%

● съпротивление: 500%

● водоустойчивост 1000%

● антикорозионна ефективност:  500%

● скорост на карбонизация (намаляване): 70 - 100%

● анти излугване: 300 - 400%

● изпомпване :  300-400%

● алкално-агрегатна реакция: практическо 
инхибиране

гранули MICROSIL 90 на грам :  100,000

Предупреждения, предпазни мерки и екология

Общата информация, заедно с всички инструкции и препоръки за употреба на този продукт, 
включително в този лист с данни и евентуално предоставена устно или писмено, съответстват на 
настоящото състояние на нашите научни и практически познания.
Всички докладвани технически и експлоатационни данни са резултат от лабораторни тестове, 
проведени в контролирана среда и следователно могат да подлежат на модификация по отношение 
на действителните условия на изпълнение.

Azichem Srl не поема никаква отговорност, произтичаща от неадекватни характеристики, свързани с 
неправилна употреба на продукта или свързани с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, 
несвързани с качеството на продукта, включително неправилно съхранение.
Желаещите да използват продукта трябва да определят преди употреба дали същият е подходящ 
или не за предвидената употреба, като поемат цялата последваща отговорност.

Техническите и характеристиките, съдържащи се в този информационен лист, се актуализират 
периодично. За консултация в реално време, моля, посетете уебсайта: www.azichem.com. Датата на 
ревизията е посочена в пространството отстрани. Текущото издание се отменя и заменявсяка 
предишна версия.

Моля, имайте предвид, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист 
за безопасност за този продукт, съдържащ химико-физични и токсикологични данни, рискови 
фрази и друга информация относно безопасния транспорт, употреба и изхвърляне на продукта 
и неговата опаковка. За консултация, моля, посетете: www.azichem.com.
Забранено е изхвърлянето на продукта и/или опаковката в околната среда.

MICROSIL 90 GRIGIO се произвежда/разпространява 
от

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy

info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365   Fax +39 0376 604398
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