
ANTIKORODIN
antikorozijski dodatek za beton in malte

Obala Luke Koper

PODROČJE UPORABE

ANTIKORODIN je praškasti dodatek za beton in malte, ki znatno poveča odpornost betona /
malt proti učinkom različnih kemikalij, t.j. poveča odpornost betona / malt proti kemijski koroziji.

• Industrijske kemikalije v proizvodnji, pri skladiščenju in v atmosferi, slane vode in naravni
zemeljski minerali lahko korodirajo beton in ga poškodujejo v relativno kratkem času. 
Ta korozija je često neopazna, dokler ne postane nevarna: ali zato, ker je skrita pod zaščit-
no prevleko ali pa zato, ker se produkti korozije kontinuirano odstranjujejo.

• Običajne kemijsko odporne prevleke za beton (npr. epoksi zaščite, asfalt) so učinkovite,
dokler so nepoškodovane. Če se zaradi kakršnegakoli razloga prevleka poškoduje 
(poči, odlušči), se lahko na mestu poškodbe prične korozija, ki se nato širi pod prevleko.
Sanacije so drage in ne rešujejo problema. 

• Z dodatkom ANTIKORODINA beton zaščitimo skozi vso maso. Tako v mnogih problemih
zaščitne prevleke niso več potrebne, s čimer odpade tudi nevarnost poškodb zaščitne 
prevleke zaradi mehanske obrabe in obremenitev (promet, stroji ipd.).

Zaradi navedenih lastnosti priporočamo uporabo ANTIKORODINA pri izdelavi betonov / malt:
• v industriji umetnih gnojil, 
• v kemijski industriji, 
• v prehrambeni industriji, 
• za objekte ob / v morju, 
• za objekte v cestogradnji.

OSNOVNE LASTNOSTI

DELOVANJE

Med hidratacijskim procesom ANTIKORODIN reagira s kalcijevim hidroksidom, ki se tako
ne izlužuje oz. ni na razpolago za reakcijo s solmi, ki sicer z njim tvorijo škodljive korozivne
produkte.
ANTIKORODIN tudi močno zmanjša vodo-cementno razmerje v betonu ob nespremenjeni
obdelavnosti betona in na ta način močno zmanjša  vodopropustnost betona / malte in s
tem tudi vpojnost kemikalij oziroma agresivnih snovi.

Lastnost
Izgled prah temno sive barve
Nasipna teža 530 – 630 g/l
pH, 10 % raztopina ca. 5,5
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EKONOMSKA UPRAVIČENOST UPORABE

Beton, pripravljen z ustrezno količino ANTIKORODINA, ima
naslednje lastnosti:

• močno povečano korozijsko odpornost skozi vso maso,
• poškodbe površine ne vplivajo na njegovo korozijsko odpornost,
• ne potrebuje dodatne obdelave / zaščite,
• ima višje mehanske trdnosti,
• ima zmanjšano kapilarno vpojnost,
• ima povečano vodonepropustnost.

DOZIRANJE, UČINEK V SVEŽEM BETONU
IN NAVODILA ZA UPORABO

Dozacija: 5 –10 % na težo cementa (5 do 10 kg na 100 kg cementa)
odvisno od želenih učinkov.
Učinek v svežem betonu: z dodatkom ANTIKORODINA:

• postane beton bolj lepljiv - koheziven in tiksotropen,
• močno je zmanjšano “krvavenje”,
• omogoča znižanje vodocementnega razmerja, zato imajo betoni

višje navidezne gostote in istočasno večjo vsebnost zračnih por.

Priprava betona:
• Pri projektiranju betonov s povečano korozijsko odpornostjo

moramo upoštevati priporočila za izdelavo betonov, ki so
izpostavljeni agresivnemu okolju.

• Uporabimo lahko samo kvaliteten čist agregat.
• Po možnosti uporabimo sulfatno odporni cement z nizko vseb-

nostjo C3A (manj kot 5 %).  
• Doza cementa in vodo-cementni faktor naj ustrezata vrednostim,

priporočenim v preglednici F1: Priporočene mejne vrednosti za
sestavo in lastnosti betona, v standardu SIST EN 206-1. 

• Mešanje: najmanj 30 sek. pred dodatkom vode, 90 sek. po
dodatku vode; na podlagi izkušenj iz nekaterih betonarn je za
dosego stalne kvalitete in homogenosti potrebno podaljšati čas
mešanja na 180 sek.

• Druge dodatke za beton (npr.: aerant, zavlačilo vezanja ) dodamo
po potrebi po predhodnem preskusu.

Nega svežega betona
• Upoštevati moramo vsa običajna priporočila za nego svežega 

betona (zaščita pred soncem, vetrom, prepihom, zmrzovanjem).
Pri delu pri višjih temperaturah in nizki vlažnosti je OBVEZNA
mokra nega vsaj 3 do 7 dni (pršenje z vodo, pokrivanje s filcem in
folijo, ipd.).

• Pri delu pri nizkih temperaturah moramo obvezno upoštevati
zaščitne ukrepe za delo pri nizkih temperaturah!

LABORATORIJSKE PREISKAVE ANTIKORODINA

Z laboratorijskimi preiskavami smo preskušali učinek 
ANTIKORODINA na:

A. Odpornost betona/malt na kemijsko korozijo (slika 1)
B. Trdnost (slika 2)
C. Vodonepropustnost (slika 3)
D. Zmrzlinsko odpornost brez in v prisotnosti soli (slika 4)

Iz dobljenih rezultatov lahko zaključimo:
A. Dodatek ANTIKORODINA močno poveča odpornost cementnih

malt na delovanje agresivnih soli:
• 10 % raztopina Na2SO4

• 5 % raztopina (NH4)2SO4

• 10 % raztopina (NH4)2SO4

• Nasičena raztopina (NH4)2SO4

• Nasičena raztopina Ca(NO3)2

• Nasičena raztopina NH4NO3

• Nasičena raztopina CaCl2
• Nasičena raztopina MgCl2

• Preskušanci so bile prizme 4 cm X 4 cm X 16 cm iz cementne
malte brez in z dodatkom ANTIKORODINA. V agresivnih raz-
topinah so bili 4 mesece, nato so bili 3 mesece izpostavljeni ciklu-
som zmrzovanje – odtaljevanje (-20°C / +20°C). Razmerje cemen-
ta in peska je bilo 1:3. Uporabljen je bil cement CEM II/A-S 42,5 R
Anhovo.

• Zlasti je viden učinek ANTIKORODINA v primeru delovanja
nasičene raztopine Ca(NO3)2 in nasičene raztopine NH4NO3.
Preskušanci brez dodatka so popolnoma razpadli, medtem ko so
preskušanci z dodatkom ANTIKORODINA ostali nepoškodovani
(Ca(NO3)2) oziroma so imeli samo rahle poškodbe (NH4NO3).

B. ANTIKORODIN poveča trdnost malt / betonov za 20 do 100 %.

ANTIKORODIN
antikorozijski dodatek za beton in malte

Slika 1: Stopnja poškodbe cementne malte brez / z dodatkom Antikorodina - 
vizualna ocena.

Slika 2: Relativni prirast tlačne trdnosti betona z dodatkom Antikorodina: I (%)
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C. Vodonepropustnost betona / malte z dodatkom ANTIKORODINA
se poveča za ca. 50 %.

D. Beton / malta z dodatkom ANTIKORODINA sta odporna na 
delovanje mraza brez in v prisotnosti soli za odtaljevanje.

PAKIRANJE

• vreče 12 kg

SKLADIŠČENJE

• Izdelek mora biti skladiščen v suhem in zračnem prostoru,
zaščiten pred poškodbami in vlago! 

• V zaprti in nepoškodovani embalaži je rok uporabnosti min. 2 leti
od datuma proizvodnje.

• Po preteku datuma uporabnosti izdelek ni nujno neuporaben, 
vendar je potrebno preiskati tiste lastnosti, ki so pomembne za
nameravano uporabo.

VARNOSTNO OPOZORILO

Pri delu z ANTIKORODINOM moramo upoštevati splošna navodila
za delo s kemikalijami:

• med delom ne jemo, pijemo ali kadimo,
• po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

OPOZORILO
Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar
zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne
preskuse za vsak primer uporabe. Ker na izvajanje del ne moremo
vplivati, tudi ne odgovarjamo za kvaliteto del.

ANTIKORODIN
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Slika 3: Učinek Antikorodina na vodonepropustnost betona.

Slika 4: Odpornost malte brez/z dodatkom Antikorodina za cikluse zmrzovanje /
odtaljevanje v prisotnosti soli
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10% Antikorodina na težo cementa

Etalon

� 10% ANTIKORODINA na težo cementa
� ETALON
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