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KRYTON INTERNATIONAL INC ; 1973 y nda KANA A'da kuru mu  ve 60' n üzerinde ü kede ürün eri ku an an 
"KR STAL ZE ZOLASYON S STE " konusunda sektör eri   konumundad r. 

KRYSTO  TEKNO OJ S  BETONU NASI  GEÇ R MS  YAPAR   ? 

Betona  Kar r ld nda ; 

Kryton'un e siz ve ispat anm  Krysto  tekno ojisi , taze beton e kar t  zaman , hidrate 
ed memi  çimento parça ar  e , m yon arca i ne ek nde krista erin o u turu mas  için 
tepkimeye girer . Beton içerisinde hafta ar ve ay ar boyunca bu krista er büyür , do a  
o u an bo uk ar ve de k eri do durur ve daimi o arak su ve su baz  kir etici madde erin 
yo unu enge er. Zaman a yer e me yada büzü meden do ay  çat ak ar o u ursa bu çat ak ardan 
ge en su krista zasyon i emini ve ek krista ri tetik eyip ça ak ar  do durur . Yap ar n su 
ya t m bariyerini sa anmas  ve korumas n  garantiye a r. 

Beton Bloklar nda Tamir Gerekti inde ; 

Kryton'un e siz tamir tekno ojisi e gereken tamir er yap d ktan sonra beton yüzey eri 
pozitiften veya negatiften , sürme veya püskürtme ek inde uygu ama yap arak su 
geçirimsiz ik sa an r . 

Kryton Internationa  Inc. Firmas n n; Kanada , AB  , BAE , Singapur , Çin , Hindistan ve ng tere’de  o s  ve 50'den faz a  
ü kede distribütörü bu unmaktad r. Türkiye distribütörü "V BRA A. .’dir.  



K.I.  
( KRYSTOL INTERNAL E BRANE ) 

KIM   ÇE T ER  

 

KIM-ES : 

Krysto  tekno ojisinde s cak ik m erde dökü en beton ar için tasar anm t r. KI -ES 
betonun çökme direnicini uzat r, priz a ma süresini geciktirir. Priz geciktirici er i e 
uyum u ça maktad r. Yüksek s cak k arda betonun zarar görmesini enge er. 

KIM-AE : 

Krysto  tekno ojisinde hava i e s k arak donmay  ve erimeyi enge emek için öze  o arak 
tasar anm r. K -AE hava miktar n  %3-5 ço a t r. Her tür ü hava sürük eyici 
kar m nda ortam i e uyum u ça r. So uk hava rt ar nda ku an mak için 
tasar anm  geçirimsiz ik katk s d r. 

 

KIM HS : 

Krysto  Interna  embrane (KI ) ; kuru ha de muhafaza 
ed en hidro  krista erin toz k inde kar m d r. 
Beton yap arda, betonu ve donat  demirini su ve nem 
transmisyonundan, kimyasa  sa d r  ve korozyondan 
korumak için ku an r. 

Kryton’un e iz ve ispat nm Krysto  tekno ojisi, taze beton i e kar t  zaman, hidrate
o mam  çimento parça ar y a tepkimeye girerek m yon arca i ne ek inde krista er 
o u turur.  Beton içerisinde hafta ar ve ay ar boyunca bu krista er büyür , do a  o u an 
bo uk ar ve de ik eri do durur ve daimi o arak su ve su baz  kir etici madde erin 
yo unu enge er.Sonras nda e er, yer e me ya da büzü meden do ay  çat ak ar o u ursa, 
ge en su krista izasyon prosesini ve ek krista eri tetik eyip çat ak ar  do durup, yap ar n 
su ya t m bariyerinin sa anmas  ve korumas n  sa ar. Ek o arak beton küt esi içerisindeki 
bo uk ar n ve de ik erin krista er e do duru mas  için K do a  hidratasyon prosesini 
çimento u madde erin hidratasyonunu yo un a t rarak ve uzatarak art r r. Bu, beton 
küt esindeki bo ar n ve de k erin say s  ve büyük ü ünü aza tarak, be irgin eki de az 
gözenek  yap p, mukavemet ve devam öze ik erini ge tirir. 
 



 

    

UYGULAMA:  
 
1.YÖNTEM : Beton Santralinde Kar arak Uygulama: 
 
1.1-  Proje artlar : 

 
A. Yap sal Tasar m: Beton yap n n imar rtnamesi , beton kütlesinde çatlaklar n olu umunun minimize 

edilmesi ve kontrolü için tasarlanm d r  (ACI 224. R ve ACI 301) 
B. Program , projeye ba lamadan önce yap n denemelerde kullan bilirlik, piriz alma zaman  ve 

mukavem n elde edilmesi gerekmektedir. Bu veri uygun yerle rme, bi rme ve k p sökme 
programla  için kullan lmal d r. 

C. Hava Durumu: Yüksek ve dü ük s cak kta betonun kar r ma, ta ma ve dökmesi için s rayla ACI 
305R-77 ( S cak Havada Beton Dökümü) ve ACI 306R-78(So k Havada Beton Dökümü) takip ediniz. 

ap için s cak, kuru ya da rüzgâr  ko ullarda ap dökümü yüzey rutube ni buharla rma ya da 
moleküler lm (buharla ma gecik ricisi) ile sa lay n z. 

1.2- Beton Haz rlama & Kar rma: 

A. KIM kar m ,  beton santralinde do ru harmanlama zaman nda betona eklenmelidir. Dozaj kontrol 
edilip miktarlar , kay tla  ve raporla   saklanm d r. 

B. Beton, geçmi  deneylerden elde edilen onay  mix dizayna göre harmanlanmas  gerekmektedir. 
Yap r c  malzemelerin mikta  300 kg/m³ (500 lb./ cu. yd)’dan az olmam  laz m. Su miktar , 
belirlenen su çimento miktar  oran  aras nda korunmal  ve bu oran 0.45’i geçmemesi  
gerekmektedir. 

C. KIM kar m , kuru bile en maddelerin eklenmesi s s nda eklenmesi gerekir ve mümkün ol u 
takdirde di er kar mlardan önce ilave edilecek r. KIM’i beton harman na ilave etmeden önce 
di er kar mlarla kar rmay n z. KIM  di er kar mlardan ay  ilave ediniz. 

D.        KIM’in do ru kar lma  orta/yüksek h zlarda her metre küp için bir dakikad r . ACI kurallar na    
göre   betonu   döküp tamamlay n z. Mümkün ol  kadar      çok süper plas kle  sahada  
dökmeden betonu hemen   önce    ilave ediniz. 

1.3- Beton Dökümü: 

Baz  artlar al nda 25 dakika içinde slump dü ü üne ahit olabilirsiniz. Bu bir sahte piriz olup ve 
slump sürekli kar rmakla do ru ayara gelecek r. Genelde bu sahte beton piriz alma sevkiyat 
zaman nda olu up fark edilmiyor. Beton dökümü sahte pürüzle me zaman nda yap amaz. 
E er slump n z belirlendi inden dü ük ise istenen slump  elde etmek için normal ya da yüksek 
erimli su azal c s  ilave ediniz. Yaln  kalite kontrolü teknisyeni onay  ile ek suyu ilave edebilirsiniz 
bütün ilave edilen su miktarlar  not a  ve belirlenen miktar  a may n z. 
Kontrolcünün onay  olmadan eklenen sular garan nin iptal   lacak r. 
KIM ‘in performans  ve faydalar  elde etmesi için betonun do ruca sertle esi laz m. 
KIM ile kar an betonlarda ilk ve son piriz zamanlar  uza yor. Zamanlama program n z  
buna göre ayarlay n z.   
Her türlü problem    yetkili sa c y bilgilendiriniz. 



1.4- Koruma ve Muhafaza: 
KIM betonun içten tamir edilmesini sa lar. KIM uygun bir koruma prosesinin alterna  olamaz. 
KIM ’den performans ve fayda almak için do ru bak m zaruridir. ACI 308.1 kurallar na göre 
korunma yap mal d r. 
5 ya da 7 güne kadar betonunuzu, sis pus spreyi, püskürtücüsü ya da slak çuvallar ’ile nemli 
tutulmas  öneriliyor. r  güne , rüzgâr ve ya murdan korunmas  gerekiyor. 
ASTM C309 ‘da belirlenen koruma bile eninde ayr ca kullanabilirsiniz. 

Herhangi bir endi eniz, varsa yetkili sa  ile payla n z 

1.5- n at Birle m Derzleri ve Tayrotlar: 
 

A. n aat  birle im noktala  ve kontrol derzleri büzü meden dolay  meydana gelen çatlaklar n izole ve 
kontrol edilmesi için ACI 301 ve ACI 224.R kur na göre tasarlan p yerle rilmesi gerekir. Birle im 
noktalar  mühendis ya da mimar tar ndan kabul edilecek ekilde projelerde belirlenmesi 
gerekmektedir. 

B. Krystol Waterstop sisteme dâhil olan Krystol Waterstop Grout ve Krystol Waterstop 
Treatment hareket halinde olmayan birle im noktala  ve büzü me kontrol derzlerinde ilgili 
uygulama artnamesi ne göre kullan rak tedbir n r.  

C. Bütün borula n geçirgenlikleri  üre cinin   kar m önerisiyle tamir edilmelidir. Uygulama 
talimat  5.32 – boru su geçirgenlik su y m  (mevcut bina) . 

Beton dökümünün bi minden sonra bütün tayrotlar üre cinin kar m önerisiyle tamir yap lmal d r.  
Uygulama  talima  5.31 – tayrotlar ve kusurlu betonlar n su yal m  

 

NOTLAR: 

NOT 1.  D ER BETON MALZEMELER LE UYUMLULU U  
KIM, h zland r c ar, hava sürükleyiciler ve  gibi beton kar mlar yla uyum 
sa yor. Ancak plas kle riciler ya da su azaltanlar gibi, pürüzle meyi gecik renleri dikkat ile 
kullanmam  gerekiyor. 
KIM kar m  B pi kar mlar (gecik riciler), D pi kar mlar  (gecik renler ve su azaltan), 
uçucu kül ve cüruf betonun pürüzle me zaman n  gecik rebilir. Ayn  mix design için ilk 
uyumluluk tes  yap madan, bahsedilen malzemeleri kullanmay n z. H zland r c  kar mlar
so uk havadaki beton pürüzle me zaman n  normalde tutmak için kullan r. 
A pi su azaltanlar ve F pi su azaltanlar, yüksek oranda  KIM kullan rken slump kontrolü 
tercih ediliyor. 

 



 

    

NOT 2.MIX DESIGN ÖNLEMLER  

KIM in doza  betonda, çimentolu miktar  a r n n 2% den maksimum 8kg/m³(13,5 lb. Her 
yard kup) doza nda olma d  (uçucu kül ve cüruf gibi ek yap r c  malzemeler dâhil) 
Minimum Portland çimento miktar  250kg/m³ (420lb. Yard küp) dan az olmamas  laz m. 
KIM-HS ve KIM-ES hava miktar nda çok az etkisi vard r ve hava miktar n  1,0% den az, ço al yor. 

KIM-AE  ,  3-5% aras nda hava miktar n  ve su talebini verilen slump için azal yor. Nemli kar mlar için      
yakla k 25mm (1inch.) slump ar  beklenilir. 

Deney harmanlamalar n z n sonucuna göre hava sürükleyici kar m miktar n  ayarlay p ya da 
ortadan kald r n z. Hava miktar  hava sürükleyici ve tutuklay c s yla ayarlanabilir. Birçok 
durumlarda B ya da D pi kar mlar KIM ile kulland m z zaman az dozajda ve ya hiç 
kullanmamal y z. Bunun yerine A ya da F pi kar mlar n   kullan n z. 
Bölgeden bölgeye agregalar, çimentolar ve ek yap r c  malzemelerin özellikleri de i ebilir. 
Harmanlama deneyleri yerli plas  ve sertle en betonun özelliklerini belirlemek için uygun bir 
mix dizayn  elde edilmesi sa lanma d r. 
 
Kendili inden yerle en beton için harmanlanan su çimento oran  yakla  0.40 (0.37 püskürtme 
beton için) maksimum su - çimento oran  0.45 (0.40 püskürtme beton için) ya da belirlenen 
maksimum su - çimento oran  olabilir. Bu kural bütün beton içindeki su ve yol da ya da sahada 
eklenen bütün ek  maddeleri de kaps yor. KIM için ideal bir slump 50 mm –

NOT3 : HARMANLAMA ÖNLEMLER  
 
 

Harmanlamadan önce betoniyerin sudan ar nm  oldu undan emin olunuz. 
Deney raporlar n n sonucu olmad kça geri dönü ümlü suyu kullanamazs n z. 
Çoklu kar m  bir beton harman nda kar mlar n olas  giri im ve birbiriyle kar r mas n  
engellemek için onlar n ayr ca betona dökülmeleri laz m. KIM kovalar n  açmadan önce s k an 
malzemelerin aç mas  için kovay  bir ya da iki kere döndürün. Bu i lemden sonra malzemeyi 
direkt olarak mikserlere bo a n z. 
Kendili inden yerle en beton için harmanlanan su - çimento oran  yakla  0.40 (0.37 püskürtme 
beton için) maksimum su çimento oran  0.45 (0.40 püskürtme beton için) ya da belirlenen 
maksimum su çimento oran  olabilir. Bu kural bütün beton içindeki tüm su, yol ve sahada eklenen 

 KIM için ideal bir slump 50 mm – 65 (2 in.-2.5 in.). 
Baz  artlar al nda 25 dk’dan sonra slump dü mesine ahit olabilirsiniz. Bu yan bir slump 
olup ve kar man n devam yla düzelecek r. Bu yan  genelde aktarma zaman nda ortaya ç k yor 
ve fark edilmiyor. Bu süreçte beton dökümünün yap lmamas  laz m. 

E er mümkünse belirlenen HRWR’ n bir k sm n  harmanlama zaman nda ve kalan n  beton 
dökümünden önce sahada beton dökülmeden önce ilave ediniz. 

65 (2 in.-2.5 in.). 



2.YÖNTEM : Sahada  Kar rarak Uygulama : 
 
 

2.1-  Proje artlar : 
 

D. Yap sal Tasar m:  Beton yap n n  bölge imar rtnamesi ,  beton kütlesinde çatlaklar n olu umunun ve 
kontrolünün minimize edilmesi için tasarlanm d r . Kontrol bile im noktalar n n çatla na dair ACI 224. R 
ve ACI 301’i, takip ediniz. 

E. Program projeye ba lamadan önce yap n denemelerde kullan bilirlik, piriz alma zaman  ve 
mukavem n elde edilmesi gerekmektedir. Bu veri uygun yerle rme, bi rme ve k p sökme 
programla  için kullan lmal d r. 

F. Hava Durumu: yüksek ve dü ük s cak kta betonun kar r ma, t ma ve dökmesi için s rayla ACI 
305R-77 ( S cak Havada Beton Dökümü) ve ACI 306R-78(So k Havada Beton Dökümü) takip ediniz. 

 
 

2.2 – Beton Dökümünden Önce Sahada Toplan : 
 
Saha e nin Kryton temsilcisi, beton üre cisi ve uygulama temsilcisi,  beton ekibiyle bir toplan  
düzenlenmesi gerekmektedir. lk beton dökümünden önce daha ba ar  bir ile im ve beton projesi 
uygulanmas  için ilk beton dökümünden önce düzenlenmesi çok faydal  olacak r. 
 
Toplan da konu ulan konular al  yaz an ekilde olma d r: 
 

K M betonunda piriz süresinin gecikmesi, özellikle so uk havalarda. 
Dö emeden etkilenen hava miktar  ve ayar gecikmesinin gözden geçirilmesi. 
Betonun su miktar  kontrolünün önemi.  
Beton      
KIM Uygulama Talimatlar  1.11’den 1.14’e –KIM kar m n  kullan m n  gözden 
geçirilmesi (ek olarak1.21 ve 1.22 – püskürtme beton için KIM kar m  kullan m  
4.11’de 4.13 uygulama talimatlar n  gözden geçirilmesi – Krystol Waterstop  Sistemin  
bütün in aat birle im noktalar nda kurulmas n  

Büzü me kontrol derzlerinin tamiri ve bo luklar n  gözden geçirilmesi. 

5.31’den 5.33 Uygulama Talimatlar n  gözden geçirilmesi – Krystol Crack Sistem’in çatlak tamiri 
tayrotlar ve s z n larda kullan m  
Krystol Programdan Emin Olma dosyas n  gözden geçirilmesi (uygulanabilmesi takdirinde) 



    

2.3-  KIM’in Sahada Kar r mas : 
 

KIM in doza  betonda, çimentolu miktar  a r n n 2% den maksimum 8kg/m³(13,5 lb. Her 
yard küp) dozaj nda olmal d  (uçucu kül ve cüruf gibi ek yap r c  malzemeler dahil) 
E er KIM sahada ilave edilecekse miktar n  önceden ayarlay p önceden sahaya 
ta man z gerekmektedir. 
KIM kovalar n  açmadan önce s k an malzemelerin aç mas  için kovay  bir ya da iki kere 
döndürün. Bu i lemden sonra malzemeyi direkt olarak mikserlere bo al n z. 
Çuval içinde olan KIM’ler aç madan miksere a labilir. Çuvallar mikser içinde çözülüyorlar. 
Malzemenin kullanmad n  k sm n  rutubet almamas  için hava geçirmez kaplarda muhafaza ediniz. 
E er slamp belirlenen miktardan dü ükse istenen slamp  elde etmek için normal ya da 
yüksek oran su azal c s  ekleyiniz. Yaln z kalite kontrolü teknisyeni onay yla ek su ilave 
edilebilir. Bütün eklenen su miktarlar n  kaydedip ve belirlenen su/ çimento oran n 
a amas  gerekmektedir. 

 
 
        2.4- Beton Dökümü : 
 

Baz  artlar al nda 25 dakika içinde slump dü ü üne ahit olabilirsiniz. Bu bir sahte piriz olup ve 
slamp sürekli kar rmakla do ru ayara gelecek r. Genelde bu sahte beton pürüzle esi sevkiyat 
zaman nda olup fark edilmiyor. Beton dökümü sahte pürüzle me zaman nda yap amaz. 
E er slamp n z belirlendi inden dü ük ise istenen slump  elde etmek için normal ya da yüksek 
verimli su azal c s  ilave ediniz. Yaln  kalite kontrolü teknisyeni onay  ile ek suyu ilave edebilirsiniz 
bütün ilave edilen su miktarlar  not a  ve belirlenen miktar  a may n z. 
Kontrolcünün onay  olmada eklenen sular garan nin iptal olmas sebep olacak r.  
KIM ‘in performans  ve faydalar  elde etmesi için betonun do ruca sertle esi laz m. 

 
2.5-  Koruma ve Muhafaza: 

KIM betonun içten tamir edilmesini sa yor. KIM uygun bir koruma prosesinin alterna  olamaz. 
KIM ’den performans ve fayda almak için do ru bak m zaruridir. ACI 308.1 kurallar na göre 
korunma yap mal d r. 
5 ya da 7 gün e  kadar betonunuzu, sis pus spreyi, püskürtücüsü ya da slak çuvallar   
tutulmas  öneriliyor. r  güne , rüzgâr ve ya murdan korunmas  gerekiyor. 
ASTM C309 ‘da belirlenen koruma bile eninde ayr ca kullanabilirsiniz. 
Herhangi bir endi eniz, varsa sa c  ile payla n z. 
 

 
 



 
 

 

2.6- aat Birle im Derzleri Ve Tayrot Kapamalar : 
 

D. n aat birle im noktala  ve kontrol derzleri büzü meden dolay  meydana gelen çatlaklar n izole ve 
kontrol edilmesi için ACI 301 ve ACI 224.R kur na göre tasarlan p yerle rilmesi laz m. Birle im 
noktalar  mühendis ya da mimar tar ndan kabul edilecek ekilde projelerde belirlenmesi laz m. 

E. Krystol Waterstop sisteme dâhil olan Krystol Waterstop Grout ve Krystol Waterstop Treatment 
hareket halinde olmayan  birle im noktala  ve büzü me kontrol derzlerinde 4.11’den 4.22 
uygulama talima  - Krystol Waterstop sistemin kullan ma  uygulanabilmek ar na göre   
kurulma  laz m. 
Bütün borular n geçirgenlikleri ür cinin kar m önerisiyle tamir edilmelidir. Uygulama 
talima  5.32 – boru su geçirgenlik su y m  (mevcut bina) . 

F.

G. Beton dökümünün bi kten  sonra bütün tayrotlar ür cinin kar m önerisiyle tamir 
yap m d r. Uygulama talima  5.31 – tayrotlar ve kusurlu betonlar n su y m . 

NOTLAR : 

NOT .1 : 

  
SLUMP & BETON TA IMASI: 

 
KIM beton slamp n  normal artlarda ar r yor. Bu ar  kar mdaki di er içeriklere göre 
de i ebilir. Deneme kar mlar  yap ma d r. 
Yerinde dökülen beton için önerilen su çimento kar m  oran  0.40 (0.37 püskürtme için). 
Maksimum su çimento aran  0.45 (0.40 püskürtme için) veya  da belirlenen maksimum su 
çimento oran  olabilir. Bütün beton içinde olan ve sonradan eklenen sular, bu oranda olan su 
miktar na dâhildir. 
Baz  artlar al nda 25 dakika içinde slump dü ü üne ahit olabilirsiniz. Bu bir sahte piriz olup ve 
slump sürekli kar rmakla do ru ayara gelecek r. Genelde bu sahte beton pürüzle esi sevkiyat 
zaman nda olup fark edilmiyor. Beton dökümü sahte pürüzle me zaman nda yap amaz. 
E er slump n z belirlendi inden dü ük ise istenen slump  elde etmek için normal ya da yüksek 
verimli su azal c s  ilave ediniz. Yaln  kalite kontrolü teknisyeni onay  ile ek suyu ilave edebilirsiniz 
(WCR ‘da belirlenen maksimum miktar  kadar) bütün ilave edilen su miktarlar  not a  ve WCR ‘da 
belirlenen miktar  a may n z. 
Kontrolcünün onay  olmadan eklenen sular garan nin iptal olmas  sebep olacak r. 
KIM ‘in performans  ve faydalar  elde etmesi için betonun do ruca sertle esi laz m. 
 
 

 
 
 



 

 
KRYSTOL INTERNAL MEMBRANE™ (KIM®) 
03 & 07 Bölümü – Kristallerle Entegre Olan Beton Su Ya m  

PART 1 GENEL 

1.1 ÖZET 
Bölüm çerikleri: çizimlerde ve burada belirlendi i gibi beton yap lar n, kristallerle birle en su ya m  sa lama  için 
Bütün malzemeler , donan m , servisler, uygulama talimatlar , deney kurallar , kalite kontrol gereksinimleri ve iyi 
takip gerekmektedir.  
Betonumuz Amerika Beton  kurdu u kurallar ve üre cinin talimatlar yla tasarlan p harmanlan p 
yerle rilip bi rilip korunacak r.   

lgili Bölümler 

1. Bölüm 03 30 00 - Kendili inden yerle en beton 
2. Bölüm 03 40 00 -

-
-

 Prekast Beton 
3. Bölüm 03 15 00  Beton Aksesuarlar  
4. Bölüm 07 10 00  Nem Yal m  ve Su Ya m  

1.2 Referanslar 
Uygulanabilen  Standartlar: 

A.  AC  212.3R – 10 ( Bolum 15.) 
B. AC  305R  cak havada beton dökümü 
C. AC  306R –

–
 So uk havada beton dökümü 

D. AC  308 – Sertle en beton için standart pra k 
E. ASTM C 39/C 39M – Silindir eklinde olan beton numunelerin bas nç dayan m n  standart deney 

metodu 
F. ASTM C 309 – sertle en betonunun s v  membran olu turucu bile eninin standart özellikleri 
G. ASTM C 666 – betonun çabuk donma ve erimeye kar  dayan m  için standart deney metodu 
H. BS5075-2: 1998 – Beton kar mlar  Hava sürükleyicisi kar mlar n n tan mlamas  
.  ASTM E 329 – in aat da kullan an malzemelerin Denetlemesi veya / kontrolünü yapan acenteler için    

standart özellikler 
J. COE CRD-C 48 – Beton su geçirimlili i için standart deney metotlar  
K. AASHTO T277 – Betonun klorid geçirgen in te hisi için standart yöntemler 
L. NSF/AN  standart 61 çme suyu sisteminin bile enler- Sa  etkileri; 2000a. 
M. BS 12390-8 – sertle m  betonun denetlenmesi – Bas nç al nda olan su nüfuzunun derinli i. 



1.3 S STEM TANITIMI 
Kristallerle beton su yal m  sistemi: ACI 212.3R-10 (bölüm 15) de belirlendi i gibi, kar m, 
hidrosta k ko ullarda (PRAH) geçirgenli i azaltan bir kar  olmal d r. Kar m kuru kimyasal kar  ekilde, 
mühürlü plas k kovalar n yada da lan ka t torbalar içinde üre lm r. Beton içine su gir ini engellemek 
için k cal delikler ve mikro çatlaklar  kapa lma ve engellemesini uzun ve ince kristalli yap ar n ba latma ve 
uzamas yla yap yor. Kar m sertle en betonun içinde durur ve gelecekte ortaya ç kan çatlaklar n 
kendili inden kapanmas n  sa lar. 

Ek Sistem Gereksinimleri ; in aat  derz ayr n lar  nüfuz ayr n lar  suyun durdurulmas  ve su yal m
çözüm ad mlar . 

1.4 S STEM N PERFORMANS GEREKS N MLER  
Verilen uygulamada Bütün testlerdeki dozajlar üre cinin önerdi i dozaj oran yla e it olmal d r. 

A. Geçirgenlik: BS EN 12390-8 (Taywood-Valenta Method, ACI 212.3R-10) 150 ps  bas nc nda 96 saatlik tes nde, 
geçirgenlik kat say  kar  betonlarda, kar s z betonlarla kar rd z zaman minimum 70%’ye kadar 
aza r. 

B. Geçirgenlik: 140 metre (460 ) ile e it olan dü ey su bas nc na maruz kalan bütün kar  numunelerde su 
geçirgenli i yoktur. 

C. Bas nç Dayan m : ASTM C 39-C 28 gün ve bir sene tes ne göre Kar  betonlar n bas nç dayan ar  normal 
betonlara göre e it ya da yüksek olma d r. 

D. Kuruma Büzü mesi: ASTM C 157 ya da onunla e it bir tes e kar  betonun kuruma büzü mesi minimum 20% 
kar s z betonlara göre aza r. 

E. Kendi Kendine S zd rmazl k: 0.5 mm (0.02 inch)’lere kadar geni li inde olan çatlaklar n kar  betonlardaki autogen 
çatlak kapatanlar yla kapa lmas  ba s z bir tes e onaylan r. 

F. Kimyas   70 günden sonra 5% sül rik  aside maruz kalan kar  numune kar s z  
numuneye göre minimum  20% a r k kayb  gösteriyor. 

G. Karbonla m   28 gün içinde 4% karbondioksitli havaya maruz kalan kar s z betona göre hiçbir 
karbonl ma oran ar m  yoktur. 

H. Sülfa   US H zland r l  Islah Yöne m Bürosu’nda test edilen kar s z betona göre sülfat sald r s na  
aha iyi dayan gösterir.  

. me Suyu Temas Onay : NSF’den NSF/ANSI Standar nda onaylanan içme su sistemi bile imi-yap ar n içme su 
haznelerinde sa k etkileri. 

J. Tarih: 15 seneden az olan vb uygulamalarda su ya m  kar  b r  göstermesi laz . 

1.5 TEKL FLER 
A. Genel: Bölüm bir teklif prosedürleri bölümü ve anl ma artlar na göre listelenene tek eri öne sürmek. 
B. Ürün Verisi: birle im noktalar  ve nüfuz ayr n lar na ba l  bütün uygulama talimatlar  ve KIM Best kurallar , teknik veri 

 öne sürülmesi. 
C. Deney Raporlar : su ya m  sistemi buradaki belirlenen deney gereksinimleri ve performans  elde etme ve ba s z 

test laboratuvar nda tüm deney raporlar  onaylanmas n n kabul tek . 
D. Proje Referanslar : 15 y dan az olmayan periotlar vb projelerde ba r  su ya m  kar  uygulamalar n n gösterilmi  

dosyalar n ar r as n  sa lamak. 



1.6 KAL TE S ORTASI 
A. Su azaltan ve gecik rici kar m ASTM C494 ve bir D çe idi olarak ve bir hava sürükleyici kar  olarak 
B. Betonda kullan an kimyasal kar m uluslararas  kod konseyi ICC tara ndan onaylanan su ya m  kar  unvan nda 

beton içinde kullan an kimyasal kar . 
C. Su ya m  kar n n NSF/ANSI standart 61 tara ndan onaylanmas  gerekiyor – içme su bile imleri – sa k etkileri 
D. Su ya m  kar m  CE ve EN 934- 2:2001 kalite gereksinimleri ve performans n  üstlenmesi laz . 
E. Su ya m  kar  Bri sh Board of Agrement tara ndan onaylanan anl ma ser kas na sahip olmas  laz . 
F. Su ya m  kar  BRANZ limited tara ndan de erlendirme ser kas na sahip olmas  laz . 

G. Projeye b lamadan önce bütün dâhil olan rmalar n toplan  yapmalar  gerekmektedir. Bu toplan  bütün 
prosedürleri, rolleri ve sorumluluklar  rmalar aras nda aç klayacak. Bu toplan da üre cinin, mal sahibinin beton 
üre cisinin dan man mühendisin/mimar n ve bütün projeye dâhil olan müteaahitlerin temsilcileri gerekmektedir. 

H. Betonu üre cisinin, daha b r l  su ya m  beton kar  elde etmesi için, laboratuvar ve sahada deney yapmas  
gerekmektedir. Bu deneyler malatç n n deney kurallar na göre yap a d r. 

. Bütün rmalar n imalatç  tara ndan yay nlanan KIM Best Pra ce Guide olan yaz  talima n içeriklerini takip etmeleri 
gerekmektedir. 

J. Bütün rmalar n imalatç  tara ndan yay nlanan uygulama talimatlar  içeriklerini takip etmeleri gerekmektedir. 
K. Bütün su ya m  sistemindeki bile enlerin üre ci rman n takip edilecek tescil numaras na sahip olma d r. 

1.7 TESL , DEPOLAMA VE KULLANMA 

A. Teslim: Malzemeleri üre cinin orijinal aç a , bütün ürün e ketlerine ve tescil numaras na sahip 
teslim ediniz. 

B. Depolama: Malzemeleri s cak ve kuru yerde saklay n z. Her zaman ürünleri nemden ve rutube en koruyunuz. 
C. Kullanma: bütün i , sa k ve güven gereksinimlerine dikkat ediniz. Her ürün için malzeme güvenlik sayfas n  okuyup 

takip ediniz. Tüm düzenlemelerde geçerlidir. 

1.8 GARAN  

A. Su ya m  kar  için 25 senelik üre cinin standart malzeme garan sini sa lay n z. 
B. Su ya m  kar m  sistemi için 10 senelik üre cinin s n rl  i çi ve malzeme performans  garan sini sa lay n z. (eklenen 

servis ücretleri bu opsiyona uygulanabilir) 

 
 
 
 

 



TE K ÖZELL LER 

KIM hidrosta k ko ullar için bir geçirgenlik azaltan kar md r. 
Güvensiz d  mebranlar n astarlar n ve sürme ya mlar n yerini al r. 
Kolayca mikserde ya da beton santralinde, ilave edilebilir. 
Kendi kendine 05 (0.02 in) mm’ye kadar k cal çatlaklar  geçirimsiz yapar. 
Rutube n var nda etkinle ir. 
140 metre (460 .) Kafa bas nc n n hidrosta k bas nc na kar  etkilidir. 
Her tara an su ya m  yapar (yani pozi f ya da nega f taraf)
Fiziksel hasar ve bozulmalara kar  dayan kl d r. 
çme suyu ile temas durumunda güvenlidir,   (NSF’den NSF/ANSI standar  61)

Betonun büzülme ve çatlama n  azal r. 
Su baz  kimyasallar sülfatlar, kloridler ve asitlere kar  mükemmel dayan m sa lar. 
Kendili inden yerle en betonla uyumludur.(SCC) 
 

ÖNEML  YARARLARI 

Ka c  olarak betona su ya m  yapar. 
Kalite kontrolü ve güvenilirl i artar. 
%40’a kadar maliye  azal r. 
n aat zamanlama program n  ha alarca azal r. 

Bak m ve tamir maliye ni azal r. 
Daha büyük binalar  kaplad  alanlarda gelirleri ar r r. 

ÖNE LEN KULLANIM 
KIM’i su bas nc naa maruz kalan tüm betonlar n daimi korumas n n sa lanmas  için kullan n z. 

Zemin kotu al  kapa  otopark yap lar  bodrumlar, asansör çukuru ve yüksek kat  kulelerin temelleri 
Aqua parklar, akvaryumlar, hayvanat bahçeleri, havuzlar ve limanlar 
Çe meler ve elaleler 
Su tutma rezervuarlar  su ar tma tanklar  kanalizasyon ve bacalar 
Tüneller, zemin al  kodta yer alan  borular ve yeral  tren tünelleri 
Köprüler, barajlar ve otobanlar n alt yap  
Beton evlerdeki bodrumlar, temeller, yüzme havuzlar  güverteler, banyolar, garajlar 

Z SEL ÖZELL LER 

Görünüm 
Parçalar n büyüklü ü (μ) 
Kütle Yo unlu u g/cm³ (lb./cu. Ft)

g/cm³ (lb./cu. Ft)
 

Aç k gri toz 
40-150 
1.4 (88) 

Özgül A rl k   2.8 



 

 

PLAST ÖZELL LER 

KIM ; fark  iklim ko ullar nda olan projelerin ih yac  için en uygun hale ge rilmi r. 

KIM’in Çe tleri: 

KIM-HS: KIM’in bu çe idi, ço u uygulamalar için kullan r. KIM-HS, plas kle rici, h zland r c  gecik rici 
ve hava s k r c lar  gibi genel kar mlarla uyumludur. 
KIM-AE: KIM’in bu çe idi, hava ile k rarak donmay  engellemek için özellikle tasarlanm r. KIM-AE 
hava miktar n  3-5% ço al r. Her türlü hava sürükleyici kar m n  ayarlar ya da ortadan kald r r. 
KIM-ES: KIM’in bu çe idi, cak iklimlerde ve kütle betonlar nda kullan m için özellikle tasarlanm r. KIM- 
ES betonun çökme direncini uza yor ve piriz almay  gecik riyor. Gecik rici kar mlar  ona göre ayarl yor 
veya  ortadan kald r yor. Bütün uyarlamalar genellikle betonun piriz alma süresini gecik rir. Projenize
en uygun KIM kar m  için Kryton teknik servis temsilcisine dan n z. 

Plas k  Özellikler Deney  Referans  Beton  Kontrolü KIM-HS Beton (2% 
wt/wt Çimento) 

Su/Çimento Oran   0.49 0.47 
Slump ya da Çökme 

(mm)-0 min 
BS 12350-2 70 65 

Slump ya da Çökme 
(mm)-30 min 

BS 12350-2 40 45 

Plas k Yo unlu u 
(kg/m³) 

BS EN 12350-6 2410 2420 

Hava Miktar  (%) BS EN 12350-7 1.0 0.9 

Britanya Kurulumu Anla mas  (2005), Uygunluk Belgesi No 05/4217 

Plas k  Özellikler Deney Referans Kontrol   Betonu KIM-AE Betonu 
*AEA   ilave (2% wt/wt 
edilmi  Çimento) 

CAN/CSA ASTM   
Su Talebi (kg/m³)   153 143 
Çökme (mm) A23.2-5C C143 75 80 
çindeki Hava (%) A23.2-4C C231 6.6 6.2 

Plas k Yo unluk 
(kg/m³) 

A23.2-6C C138 2312 2328 

Toplam Su Sa m   C232 0.060 0.044 
Su Sa m  Oran  
(kg/m²/hr) 

 C232 0.060 0.044 

*Su Rediktörü ve Hava Sürükleyicisi kar m  kontrole ilave edilm r. 
HBT Agra Ltd., 1993 



LENEB L RL K :  
ASTM C143 – Hidrolik Çimento Betonunun Çökmesi in Standart Deney 
Metodu 

KIM , birçok yolla betonun lenebilirli ini ve plas k özelliklerini ar r r. KIM plas kle me etkileri ,a a  çökmelerde 
çökme ih yaçlar n  sa lar ve dü ük çökmelerde de daha iyi bir ak  ve sa laml k meydana ge rir. KIM süper 

 daha  yüksek çökmelerde, uzun pompalama mesafelerinde ve e iz segregasyonsuz uygulamalara 
ula mak için çok iyi performans gösterir. 

HBT Agra Ltd., 1993 

KATILA MI  ÖZELL KLER 

Ka la m   Özellikler Deney Referans  K M- HS Performans 
Su Geçirgenlik Kat Say s  Taywood/Valenta ndirgenm  70% 
Kuruma Büzülmesi BS 1881-5 ndirgenm  25% 
Donma/ Erime Genle esi BS 5075-2 ndirgenm  87% 
Bas nç Dayan m  (28 günlük) BS EN 12390-3 ndirgenm  8% 
Burulma Dayan m  (28 günlük) BS EN 12390-5 ndirgenm  7% 
Elas site Modülü BS 1881-122 ndirgenm  16% 

Britanya Anla ma Heye  (2005), Ser ka No 05/4217 

Ka la  Özellik Deney Referans  Kontrol Betonu KIM-AE Beton 
CAN/CSA ASTM 

Bas nç dayan m  
(MPa) 
@24 saatlik 

A23.2-9C C39  
 

8.4 

 
 

8.0 

@3 günlük   20.6 23.7 
@7 günlük 28.1 33.4 
@28 günlük 35.7 41.0 
@56 günlük 41.6 46.7 
Kaynama Emilimi 
@7günlük (%) 

 C642 5.3 4.7 

Geçirgen Bo luk 
@7 günlük (%) 

 C642 11.7 10.7 

Sertle i  Hava A23.2-17C C457   
Bo lu u     
Parametreleri     
Hava Miktar  (%)   5.6 6.5 
Özel Yüzey   30.9 22.8 
(mm²/mm³     
Aral k Faktörü   150.0 180.0 
(μm)** 

***CAN/CSI A23.1-M90 Görü ünüz: madde 14.3 gerekçesi aral k bo lu u 230um'yi a mama  HBT Agra Ltd., 1993 



 

GEÇ L L K :  

DIN 1048: 5. Bölüm – Sertle mi  Betonun Geçirimlili i 

28 günlük KIM (@ 2% cmts)’in kar m  beton numuneleri. Sonras nda numuneler 72 saat boyunca 500 KPa (72.5 psi) 
hidrosta k bas nc nda maruz kal yorlar. Bu bas nç 51m (167 .) su memba  bas nc yla e i r. 3mm (0.125 in.)’den az olan 
maksimum nüfuz. Numuneler z n  ve nem göstermiyorlar. 
Al-Fa aim Tarmac Laboratuvarlar  2002 

28 günlük KIM (@ 2% cmts) ve 0.40 su çimento oran nda yap lan beton numuneleri. Sonras nda numuneler 72 saat 
boyunca 500 KPa (72.5 psi) hidrosta k bas nc nda maruz kal yorlar. Bu bas nç 51m (167 .) su kafa bas nc yla e r. 
KIM kontrolden 10 kat daha iyisini gerçekle rildi ve yaln zca 3.7mm (0.146 inches) olan numunelerde suyun nüfuz 
etmesine izin verdi. 
Kuveyt Üniversitesi, n aat Mühendisli i Deney Merkezi, 2004. 

ICBO/ICC Su S zd rmazl k Tes  (Düzel lmi  ASTM D4068 Ek A2) 

28 günlük KIM (@ 2% cmts)’in kar m  beton numuneleri. Numuneler, 1.22 m (48 in.) yüksekli inde su kolonlar yla 
gösterilen, su hidrosta k bas nca maruz kal yorlar. Numuneler kriterlerin beklen sini sa l yor. Numuneler kabul 
kriterlerini yerine ge rip ve hiçbir ekilde suyun, 48 saa en sonra kolonlarda maksimum 12.5 (0.5 in.)’a kadar 
büyüklü ünde olan su damlalar n n geçmesine izin vermiyor. 
California  Muayene Kavramlar  1993. 

CRD C48 – USACE Betonun Su Geçirimlili i Deney Metodu 

Al  tane 28 günlük KIM (@ 2% cmts)’in kar m  beton numuneleri. Numuneler, 1.38 MPa (200 psi ) su hidrosta k 
bas nca 14 gün maruz kal yorlar. Bu bas nç 140m (460 . ) su kafa bas nc yla e r. Numunelerin hiçbirinde ak n  
bulunmamaktad r. 
UBC/Kryton, 2003 

Buna benzer bir deney AGRA Earth ve Environmental tara ndan 1995 y nda KIM ve KIM’siz yüksek mukavemetli 
beton (50-60 MPa), beton kar mlar  referans n n kar la r lma  için yöne lm r. Geçirimlilik deneyinin sonuçlar
gösteriyor ki ha a bu kar mlarda, KIM 57% ve 75% referans kar mlara göre geçirimlili i indirgiyor 
AGRA Earth ve Environmental Ltd., 1995 



KLO D GEÇ MS ZL  

ASTM C1202-97 – Betonun Klorid Yönlerinin Nüfuzuna Kar  Gücünün Elektrik Ölçümü ve AASHTO T277- 
89 – Betonun Klorid Geçirimsizli inin H zl ca Te hisi 

Genel olarak klorid geçirimsizlik tes  (RCP), betondaki klorlu suyun nüfuzu, numunelerin elektrik iletkenli inin 
ölçümüyle (pandan er) belirleniyor. RSP tes  ,gen  ölçüde beton geçirgenlik tes  olarak kabulleniliyor. Dü ük 
ölçümler daha az klorid nüfuzunu aç kl yor ve dolay yla daha dü ük geçirgenlik KIM (@ 2% cmts ) içeren beton 
numuneleri fark  durumlarda The Port Authority, New York & New Jersey, AMEC Earth ve Environmental tar ndan 
deneylenmi r. Gösterilen choloride geçirimsizli i her iki testlerde 45% e indirgenm r. 
The Port Authority, New York & New Jersey, 1998 

AMEC Earth ve Environmental 2000 

SÜLFAT DAYANIKLILI I 

KIM kar m  beton numuneleri ABD Islah Bürosu K lavuzlar ’nda deneylendi i zaman sülfata kar  mükemmel 
dayan k k gösterdi. Numuneler ayr ca sodyum sülfat çözel sine band r p, r nda kurutuluyor. Numunelerde 
mukavemet azal m  ve a rl k de i imi tes  yap yor. KIM’li numuneler, kontrol numuneleri ve rakiplerin 
numunelerinden belirgin bir ekilde üstünlük gösteriyor. 
R. M. Hardy and Assosiates, 1976 

KIM-HS betonun daha az geçirgenli i sülfa n gir ini azal yor. 
Bri sh Board of Agreement (BBA) Agreement Ser ka No 05/4217,2005 

BASINÇ DAYANIMI 

ASTM C494: Type D, CAN/CSA A266-2-M: Type WR – Beton çin Kimyasal Kar m 

KIM (@ 2% cmts ) kar m  beton numunelerinde 3, 7, 28 ve 56 günlerinde, ayn  slump ve hava  
kar la rd m z zaman 12%’den 19%’a kadar daha fazla bas nç dayan m  gösterir. Bu CAN/CSA A266.2-M WR 
su azal c , gecik rici kar m n n gereksinimlerinden  daha fazlas n  elde e . 
HBT Agra Ltd., 1993 



 

BÜZÜ ME VE ÇATLAK AZALTIMI :  
 
AS 1012.13-1992 – Sahada ya da laboratuvar içinde yap lan beton numunelerin kurumadan dolay  
büzü mesinin  belirlenmesi 

KIM ile modi ye olan betonda sonuçlar aç kça kurumadan dolay  büzü menin ve çatlaklar n azald n  gösteriyor. 
KIM’li beton k yaslamar nda 20-25% kurumadan dolay  büzü menin azal m  görünüyor. 
Meterials Tes ng & Environmental Services of Boral Resources (NSW) Pty. Ltd. 

ASTM C341/C341M-06 – Hidrolik-Çimento Harç ve  Betonunun, Döküm Uzunlu u De i ikli i, Delinen ya da Kesilen 
Numunelerinin Standart Pra i 

KIM kar m  betonda, benzer slump hava ve çimento miktarlar nda ölçülü büzülme çatlama  sade betondan 80% 
daha azd r. 

AMEC Earth & Environmental Ltd. 

Not: Kryton standart büzü me kontrol derzlerinin eliminasyonunu önermiyor. 

KIM-AE, gereksinimlere kar  koyuldu u zaman etkili bir hava sürükleyicisi kar m  olarak harekete geçiyor. Plas k ve 
sertle en hava miktar  , KIM-AE betonun mükemmel donma-erime durabilitesinin korunmas na izin verir.  

HBT Agra Ltd., 1993 

DONMA/E ME DURAB L TE 

ASTM C233, CAN/CSA A266.1-M – Beton çin Hava Sürükleyici Kar mlar  

28 günlük KIM (@ 2% cmts) kar m  beton numuneleri. Numuneler doymu  durumd

donma ve erime döngülerine

   Future Tech Consultants New York, 2000 

New York DOT Deney Metodu 503-3P 

ÇME SUYUNUN ÇER  
NSF/ANSI Standart 61: çme Suyu Sisteminin Bile enleri – Sa l k Etkileri 

KIM katk  beton, uluslararas  NSF tar ndan içme suyu depolar  için gen  olarak denenm  ve onaylanm r. 

KLO D YON Ç  
DIN EN 480-10: Sudaki çözülen klorid Miktar n n Belirlenmesi 

KIM (@ 2% cmts) kar m  beton numunelerinin suda çözülen kloridler için test edilmesi. KIM yaln z çok az bir 
miktarda klorid (0.01 % wt-wt ) içeriyor ve bundan dolay  güçlendirilm  demir için zarar  de ildir. 
Kirton Concrete Services Ltd (United Kingdom), 2010 



 

Geçirgenli i azaltan katk lar;
Bölüm 15 te artname haz rlay c lar na, özel saha artlar na göre do ru ürünü seçmek amaçlanm t r.
Bölüm 15 te, su yal t m  ve rutubet yal t m  gibi kafa kar t r c  terimler, yerini  su geçirgenli i azaltan gibi net ve kesin
terimlere vermi tir (PRA).
Bölüm 15 te, PRA lar su bas nc na kar  dayan kl k gösterdikleri zaman PRAH ve su bas nc na dayan  
göstermedikleri zaman PRAN olarak s n fland r l yorlar.
PRAH lar genel olarak bu malzemelerden olu uyorlar:
1. Kristalize kimiyasallar-çimento ve su ile reaksiyona girip bo lu  kapat p suyun içeriye nüfuzunu azalt yor. 

Zaman geçtikçe sürekli iyile ip ömür boyu bir yal t m sa l yor.

PRAN lar genel olarak bu malzemelerden olu uyorlar:
1. Hidrofobik ve ya su tutmaz kimiyasallar - stearatlar, sabunlar, ya lar vs. absorbsiyon azaltmak ve geçirmsizli i 

ço altmak için tasarlanm lar.
2. Çok küçük parçalar-kil, silis duman , silikatlar, polymerler vs malzemelerden olu up bo luklar  doldurup yo unla may  

art r yorlar.

Su yal m  katk lar Geçirgenli i azaltan katk lar- su 
bas nc na maruz kala bilenler

(PRAH)

Su nufuzu, bo luk kapatma 
mekanizmi ile azalt l yor 
(kristal- brüt ar  ve ya 
polimer tipi)
Bo luklar kapatan 
malzemeler yeterince su 
bas nc na kar dayan kl lar
S zd rmaz yap lar için 
uygun bir katk
malzemesidir (bodrumlar, 
su depolar  vs)

Rutubet yal m Geçirgenli i azaltan katk lar- su 
bas nc na maruz kala bilmeyenler

(PRAN)

su itme kimiyasallar 
(sabunlar, y lar) ve ya 
k sm bo luk kapatma 
(küçük doldurucu parçalar)  
ile su emme gücü 
azalt l yor
su bas nc na dayan kl
çok azd r ve ya hiç yoktur
bu katk  malzemeleri, su 
bas nc na maruz kalan 
betonlar için uygun de ildir.

(Resmi Olmayan) (Resmi Olan)
NOTLAR



 

S n fland rma kimyasal içeri inden ziyade performans ile daha belirgin oluyor
Bölüm 15 te suya maruz kalan beton için uygun testler aç klanm t r. USACE CRD C- 12390.
Bölüm 15 te, 50%-90% aras  geçirimsizlik PRAH s n f  ürünler için bekleniliyor.
KIM, BS EN 12390 testine gore 70% su ya kar  geçirimsizlik sa l yor. Bu aç klama British Board of Agreement 
taraf ndan yap lm t r.

KATKI Ç D
AH T BETONUN 
GEÇ RGENL K 

KATSAYISI

TEST ED LEN 
BETON 

NUMUNES N N 
GE Ç RGENL K 

KATSAYISI

AZALAN 
GEÇ RGENL K 

YÜZDES

Cr stalline¹ 4.29×10(-14) 1.28×10(-14) 70%
Colloidal Silica² 1.98×10(-13) 1.61×10(-13) 19%
Hydrophobic 
pore blocker³ 2.23×10(-12) 1.14×10(-12) 49%

ACI’ n n 15 bölümünde detaylar d r için örnek numune Kryton un KIM ürünüdür. Bu bölümdeki kristalize malzeme 
dataylar  KIM’e aittir. 
Bölüm 15’ teki kendili inden tamir olma özelli  yaln zca PRAH s n f na ait bir özelliktir.
KIM kendini tamir etme ozelli ine sahiptir ve bu özellik tarafs z testlerle kan tlanm t r. (Skoglund and Johanson)
PRAH s n f nda yer alan tek ürün hidrofilik kristalize ürünleridir fakat su bas nc  dayan kl  kan tland  zaman. 
Bölüm 15 teki bütün PRAH s n f n n testlerini ba ar  ile geçen kristalize ürün KIM dir.

 



CERTIFICATENo 05/4217

british board of Agrement (bbA) – no 05/4217 Krystol Internal Membrane-HS (KIM-HS)a
reactive crystalline admixture used to provide watertightconcrete.

European CE Mark (CE) – Krystol Internal Membrane-HS (KIM-HS) meets all applicable european 
Union directives, safety guidelines and quality standards.

NSF – Krystol products are certified by nSf to nSf/AnSI standard 61Drinking Water System 
Components — Health effects. nSf is a widely respected worldwide certification provider that 
develops national standards for food, indoor air, environment and water.

gb Standard – Chinese national standards issued by the Standardization Administration of 
China (SAC), the Chinese national Committee of the ISO and IeC. Mandatory standards are 
prefixed “GB”.

dubai Municipality (UAE) – Krystol Internal Membrane (KIM) has received a “Technical Approval 
Certificate”fromtheDubaiCentralLaboratoryDepartmentasaconcreteadmixture toenhancewater 
resistance and durability of concrete.

International Code Council - Evaluation Service (ICC-ES) – Krystol Internal Membrane 
(KIM)was the firstchemicalconcreteadmixturecertifiedby ICC-eS,anon-profit U.S.organization 
that reviews and evaluates buildingproducts, materials andmethods toensure they comply with 
applicable building codes.

CERTIFICATENo 05/4217
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Krystol Internal Membrane™ (KIM)
(Waterproofing Admixture for Concrete)

DESCRIPTION
Krystol Internal Membrane (KIM) is a hydrophilic crystalline waterproofing admixture in dry powder form. KIM is used in place
of externally applied surface membranes to protect concrete structures against moisture transmission, chemical attack and
corrosion of reinforcing steel.

When combined with fresh concrete, Kryton’s unique and proven Krystol® technology reacts with un-hydrated cement
particles to form millions of needle-like crystals. Over a period of weeks and months, these crystals grow, filling the

naturally occurring pores and micro-cracks in concrete, and permanently blocking the pathways for water and waterborne
contaminants. Later, if cracks form due to settling or shrinkage, incoming water triggers the crystallization process and
additional crystals form, filling cracks and ensuring that the structure’s waterproofing barrier is maintained and protected.
In addition to filling the pores and capillaries of the concrete matrix with crystals, KIM enhances the natural hydration
process by intensifying and prolonging the hydration of the cementing materials. This reduces the size and number of cracks
and capillary pores within the concrete matrix, making it dramatically less porous, and improving strength and durability
characteristics.

FEATURES
  KIM is a permeability reducing admixture for hydrostatic conditions (PRAH)
  Replaces unreliable exterior membranes, liners and coatings
  Easily added directly to ready-mix truck or at batch plant
  Self-seals hairline cracks up to 0.5 mm (0.02 in.)
  Reactivates in the presence of moisture
  Effective against hydrostatic pressure up to 140 m (460 ft.) of head
  Waterproofs from any direction (i.e. positive or negative side)
  Impervious to physical damage and deterioration
  Safe for contact with potable water, certified by NSF to NSF/ANSI Standard 61
  Reduces concrete shrinkage and cracking
  Provides excellent resistance to waterborne chemicals such as sulfates, chlorides, and acids
  Compatible with self-compacting concrete (SCC)

KEY BENEFITS
  Permanently waterproofs concrete
  Protects concrete and reinforcement from harsh environments
  Increases the durability and lifespan of concrete
  Lowers the cost of waterproofing by up to 40%
  Significant reduction to your construction schedule
  Reduces the cost of maintenance and repairs
  Increases revenues with a larger building footprint
  Essential for blind-wall and shotcrete applications
  Concrete Waterproofing Admixture



TECHNICAL DATA SHEET
Concrete Waterproofing Admixture

RECOMMENDED USES
Use KIM to provide permanent protection for all concrete that will be subject to water pressure, such as:

  Below grade parking structures, basements, elevator pits and foundations of high-rise towers
  Recreational facilities such as aquatic centers, aquariums, zoos, water parks and marinas
  Architectural water features such as fountains and waterfalls
  Water containment reservoirs, water treatment tanks, sewage and manholes
  Traffic tunnels, below grade pipelines and subway tunnels
  Bridges, dams and highway infrastructure
  Concrete homes including basements, foundations, swimming pools, decks, bathrooms, garages and exteriors
  Properly designed roof tops and plaza decks

PHYSICAL PROPERTIES

Appearance  Light gray powder

Particle size (μ) 40-150

Bulk density g/cm (lb./cu. ft) ~1.4 (88)3

Specific gravity ~2.8

Compressive Strength No change or slight increase

PLASTIC PROPERTIES

(2% wt/wt Cement)

Water/Cement Ratio 0.49 0.47

Slump (mm) - 0 min BS 12350-2 70 65

Slump (mm) - 30 min BS 12350-2 40 45

Plastic Density (kg/m ) BS EN 12350-6 2 410 24203

Air Content (%) BS EN 12350-7 1.0 0.9

ASTM C143 – Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete
KIM enhances the workability and plastic properties of concrete in many ways. KIM provides plasticizing effects at low
and high slump requirements and provides better flow and consolidation even at low slumps. KIM works very well with
superplasticizers to achieve high slumps for long pumping distances and unique applications without segregation.

Plastic Properties Test Reference Control Concrete KIM-HS Concrete

British Board of Agrément (2005) , Certificate No 05/4217

WORKABILITY

HBT Agra Ltd., 1993
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HARDENED PROPERTI ES

Hardened Properties Test Reference KIM-HS Performance

Coefficient of Water Permeability Taywood/ Valenta Reduced 70%

Drying Shrinkage BS 1881-5 Reduced 25%

Freeze/Thaw Expansion BS 5075-2 Reduced 87%

Compressive Strength (28 Days) BS EN 12390-3 Increased 8%

Flexural Strength (28 Days) BS EN 12390-5 Increased 7%

Modulus of Elasticity BS 1881-122 Increased 16%

British Board of Agrément (2005), Certificate No 05/4217

PERMEABILITY
DIN 1048: Part 5 - Permeability of Hardened Concrete
Concrete specimens containing KIM (@ 2% cementing materials) were cast and aged for 28 days. The specimens were then
subjected to hydrostatic pressure of 500 KPa (72.5 psi) for a period of 72 hours. This pressure is equal to 51 m (167 ft.) of
water head pressure. Maximum penetration of less than 3 mm (0.125 in.). The specimens exhibited no leakage or dampness.
Al-Fattaim Tarmac Laboratories, 2002

Concrete specimens containing KIM (@ 2% cementing materials) and a 0.40 water to cement ratio were cast and aged for
28 days. The specimens were then subjected to hydrostatic pressure of 500 KPa (72.5 psi) for a period of 72 hours. This
pressure is equal to 51 m (167 ft.) of water head pressure. KIM performed 10x better than the control, allowing only 3.7 mm
(0.146 inches) of water to penetrate the sample.
Kuwait University, Civil Engineering Testing Center, 2004

ICBO/ICC Water Percolation Test (Modified ASTM D4068 annex A2)
Concrete specimens containing KIM (@ 2% cementing materials) were cast and aged for 28 days. The specimens were then
subjected to hydrostatic pressure imposed by water columns 1.22 m (48 in.) in height. The specimens met the acceptance
criteria, which is no water passing through the specimens and maximum 12.5 mm (0.5 in.) of water drop in the columns after
48 hours.
Inspection Concepts California, 1993

CRD C48 - 92 – USACE Standard Test Method for Water Permeability of Concrete
Six concrete specimens containing KIM (@ 2% cementing materials) were cast and aged for 28 days. The specimens were
then subjected on one side to hydrostatic pressure of 1.38 MPa (200 psi) for a period of 14 days. This pressure is equal to
140 m (460 ft.) of water head pressure. There was no leakage through any of the specimens.
UBC/Kryton, 2003

A similar test was conducted by AGRA Earth and Environmental in 1995, which compared reference concrete mixes of high
strength concrete (50-60 MPa) with and without the addition of KIM. Results of permeability testing show that even for these
mixes, KIM achieved 57% and 75% reductions in permeability over the reference mixes.
AGRA Earth & Environmental Ltd., 1995
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RAPID CHLORIDE PERMEABILITY
ASTM C1202-97 – Electrical Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride Ion Penetration & AASHTO
T277-89 – Rapid Determination of the Chloride Permeability of Concrete
Commonly referred to as the Rapid Chloride Permeability (RCP) test, the test determines the penetration of chloride-
laden water into concrete by measuring the electrical conductance (in coulombs) of the specimens. The RCP test is widely
accepted as a test for concrete permeability. Lower values reveal less chloride penetration and thus lower permeability.
Concrete specimens containing KIM (@ 2% cementing materials) were tested on separate occasions by The Port Authority
of New York & New Jersey and by AMEC Earth and Environmental. Chloride permeability was shown to be reduced by 45%
in both tests.
The Port Authority of New York & New Jersey, 1998
AMEC Earth and Environmental, 2000

CORROSION RESISTANCE
A long-term corrosion study was conducted to evaluate the durability of reinforced concrete specimens containing various
pozzolans and chemical admixtures exposed to a marine environment. Test panels were exposed in the tidal zone in Honolulu
Harbor for a period of 9-10 years from 2002 to 2012. During exposure, the panels were monitored for half-cell potential,
chloride concentrations, cracking and visible signs of corrosion.

Kryton KIM performed well during the field exposure, with low half-cell readings and no visible signs of corrosion after 10
years exposure. This report proves that KIM is effective at preventing corrosion over the long term under real world conditions.
University of Hawaii at Manoa, 2012

SELF SEALING PERFORMANCE
The addition of KIM will result in a considerably higher degree of automatic correction (self-sealing). Without the addition
of KIM a crack in the concrete =0.3mm has automatically healed itself after 1200 hours in actual test situations. With the
addition of KIM, even a crack width of 0.6 mm is automatically corrected.
The Cement and Concrete Institute, Sweden, 2003

The addition of Krystol Internal Membrane (KIM) indicates an enhancement in the concrete’s natural ability to self-seal
British Columbia Institute of Technology, 2012

SULFATE RESISTANCE
Krystol treated concrete specimens exhibited excellent sulfate resistance when tested in accordance with US Bureau of
Reclamation guidelines. Specimens were alternately soaked in sodium sulfate solution and oven dried. The specimens were
tested for strength loss and weight change. The Krystol treated specimens dramatically outperformed both the control
specimens and the competitor’s specimens.
R. M. Hardy and Associates, 1976

The lower permeability of KIM-HS concrete will reduce the ingress of sulfates.
British Board of Agreement (BBA) Agrément certificate No 05/4217, 2005

COM PRESSIVE STRENGTH
ASTM C494: Type D, CAN/CSA A266.2-M: Type WR – Chemical Admixtures for Concrete
Concrete specimens containing KIM (@ 2% cementing materials) displayed increases in compressive strength of 12%
to 19% at ages 3, 7, 28 and 56 days compared to control specimens of equal slump and air. This exceeds the CAN/CSA
A266.2-M requirements for a Type WR water reducing set-retarding admixture.
HBT Agra Ltd., 1993
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SHRINKAGE AND CRACK REDUCTION
AS 1012.13-1992 – Determination of the drying shrinkage of concrete for samples prepared in the field or in
the laboratory
Results have clearly shown drying shrinkage reduction and resulting crack reduction in KIM modified concrete. Evaluation of
KIM concrete showed a reduction in drying shrinkage of 20-25%.
Materials Testing & Environmental Services of Boral Resources (NSW) Pty. Ltd.

ASTM C341/C341M-06 – Standard Practice for Length Change of Cast, Drilled, or Sawed Specimens of
Hydraulic-Cement Mortar and Concrete
Restrained shrinkage cracking in KIM concrete with similar slump, air content and cement content is less than plain concrete
by 80%.
AMEC Earth & Environmental Ltd.

ASTM C1579 – 06 Standard – Restrained Shrinkage Cracking Study
The shrinkage cracking test results indicate that Krystol Internal Membrane (KIM) admixtures can reduce
plastic shrinkage cracks in younger concrete. Evaluation of KIM concrete demonstrate 53% crack reduction over control.
British Columbia Institute of Technology, 2012

NOTE: Kryton does not recommend eliminating standard shrinkage control joints. Follow ACI guidelines and Kryton’s
published literature for waterproofing joints

POTABLE WATER CONTAINMENT
NSF/ANSI Standard 61: Drinking Water System Components – Health Effects
KIM has been tested  and certified safe for concrete drinking water containment by NSF International.

CHLORI DE ION CONTENT
DIN E N 480-10: Determination of Water Soluble Chloride Content
Concrete specimens containing KIM (@ 2% cementing materials) were tested for water soluable chlorides. KIM contains only
negligible levels of chlorides (0.01 % wt/wt) and is therefore not harmful to steel reinforcement.
Kirton Concrete Services Ltd (United Kingdom), 2010
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APPLICATION
Read and distribute Application Instruction 1.11 — Instructions for Mix Design & Batch Plant through 1.22 —
Instructions for Shotcrete Inspector (as applicable) before using this product.
A pre-pour conference with the general contractor, forming contractor, finisher, concrete supplier and materials testing
engineer is strongly recommended. Joints should be treated according to Application Instructions 4.11 — Waterproofing
Horizontal Construction Joints (Internal Method) through 4.31 — Waterproofing Suspended Slab Joints (as applicable)—
consult a Kryton Representative for help with selecting the appropriate joint detail. KIM dosed at 2% of cementing materials
by weight, to a maximum dosage of 8 kg/m3 (13.5 lb. /cu. yd.). Dosage may be varied for specific projects in consultation
with Kryton’s Technical Services Department. Trial batches are required to determine actual plastic properties. Allow KIM to
thoroughly mix at medium/high speed for 1 minute per cubic meter/yard in the batch and a minimum of 3 minutes. Place and
finish in accordance with ACI guidelines. Proper curing is essential to achieve the performance and benefits of KIM. Cure in
accordance with ACI 308.1 guidelines. Tie holes and penetrations should be treated as per Application Instruction 5.31 —
Waterproofing Cracks, Holes & Joints and 5.33 — Waterproofing Pipe Penetrations (New Construction), respectively.

LIMITATIONS
KIM is an effective waterproofing system for rigid concrete structures only and may not reliably seal cracks and joints that
experience variable loading or repeated movement. Consult a Kryton representative for project specific recommendations.

SAFETY
Read the Material Safety Data Sheet (MSDS) before using this product. For professional use only.

PACKAGING
  5 kg (11 lb.) resealable pails
  25 kg (55 lb.) resealable pails
  Mixer Ready bags in custom sizes to match your mix design

SHELF LIFE
KIM has a shelf life of 24 months for unopened pails, and 4 months for properly re-sealed pails. Mixer Ready bags have a
minimum shelf life of 12 months for wrapped skids or 4 months for open skids.

WARRANTY
Kryton International Inc. (Kryton) warrants that Kryton products are free from manufacturing defects and comply with the
specifications given in their respective technical data sheet. Because conditions of use, such as site conditions, surface
preparations, workmanship, concrete ingredients, weather, structural issues and other factors are beyond the control of
Kryton, no warranty can be given as to the results of use. Purchaser agrees to seek the advice of qualified professionals and
to determine for themselves the suitability of the products for their intended purpose and assumes all risks. Purchaser’s sole
remedy is limited to replacement of any product proven defective or at Kryton’s option refund of the purchase price paid.
THIS LIMITED WARRANTY CONTAINS THE ENTIRE OBLIGATION OF KRYTON. NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS
OR IMPLIED, SHALL APPLY INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PUR POSE. KRYTON SHALL NOT BE LIABLE UNDER ANY LEGAL THEORY FOR SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES. No representative of Kryton has the authority to make any representations or provision except as stated herein.
Kryton reserves the right to change the properties of its products without notice.



Waterproofing Shotcrete Concrete
Shotcrete is the preferred material in the construction of many structures from foundations to tanks 

andpoolsandeverything inbetween.Shotcrete isaneffectivewayof savingtimeandmoneyas it 

involveshalf theformingandequipmentofregularcast-in-placemethods.WhenyouaddKrystol 

Internal Membrane (KIM) to the shotcrete mix you combine the waterproofing step which:

Eliminates on-site preparation for applying dated external waterproofing membranes.

Increasejobsiteproductivitybyhavingthewaterproofingalreadyintheshotcretemix.

Mitigates concerns over damaging external waterproofing membranes during the 
shotcrete application.

Eliminates the need for detailing around soil nails.

Waterproofing Precast Concrete
AddKrystol InternalMembrane(KIM)toyourwaterandbuildingprecastconcreteunitsandyouwill 

benefit fromproducts thatarriveat thejobsitepre-waterproofed.

Adding KIM:

Is the environmental choice - Safe for potable water (certified by nSf to nSf/AnSI 
Standard61) andnon-toxic

Providesapermanent solution– Impervioustophysicaldamageordeterioration, 
self-seals micro-cracks

Protectsreinforcingsteel–Preventsthepenetrationofwaterbornecontaminantsand 
chloride-laden liquids that cause the corrosion of reinforcing steel

Provides crack resistance and reduction – Reduces shrinkage and cracking during the 
plastic and curing stages, increasing quality and longevity of concrete

Provides freeze-thaw durability – Improves durability through high-quality air-entrainment that 
mitigates the effect of expansion and contraction of freezing water within concrete

Outperforms the competition – Leader in head to head tests for resistance to hydrostatic 
pressure and self-sealing abilities

Provides self-healing ability–KIM will reactivate in the presence of moisture to seal new 
cracks even years later

Prolongs the life of the concrete– Improves durability, protects reinforcing steel and resists 
hydrostatic pressure

Water Proofing for
SHOTCRETE & PRECAST CONCRETE



Themost recentversionofACI212.3R-10:ReportonChemicalAdmixturesforConcrete includesanewchapterspecificallyaboutpermeabilityreducing 

admixtures (PRA). PRAs can be divided into twocategories:

PRAn – Permeability Reducing Admixture for non-Hydrostatic Conditions

PRAH–PermeabilityReducingAdmixtureforHydrostaticConditions

Previous (Informal) Current (Formal) Notes*

Waterproofing Admixture

Permeability 
reducing 
Admixture -
hydrostaticConditions 

(PrAh)

Water penetration is reduced by a pore blocking mechanism (crystalline 
growth or polymer plug).

The pore blocking materials are sufficiently stable to resist water 
under pressure.

The admixture is suitable for use in watertight construction (basements, 
water tanksetc).

Damproofing Admixture

Permeability 
reducing 
Admixture -
Non-HydrostaticConditions 

(PrAN)

Water absorption is reduced by treatment with water repellent chemicals 
(soaps, oils) or partial pore blocking (fine particle fillers).

Resistance to water under pressure is limited or non-existent.

These admixtures are suitable for concrete not exposed to water 
under pressure.

* Adapted from ACI 212.3R-10, Table- Admixtures, their Characteristics, andUsage (page 2)

* Also appears in Table 7.1 - Design and Control of Concrete Admixtures, 15th edition (2011)

KIMistheonlyadmixturethatdemonstratestheperformanceofahydrophiliccrystallinePRAH.KIMprovidesthehighestlevelofwaterresistance,self-

sealingandfieldprovenlongevity,whichprovesitseffectivenessasaPRAH.

Why is KIM the only true PRAH?:

1. KIM hasthehighest levelofwater resistancewhentestingusingDIn 1048-5 (permeability test).

2. KIM is the only admixture to independently demonstrate self-sealing properties.

3. KIMhasthe longesthistoryofbeingusedinthemostdemandingwaterproofingprojects.

formoredetailedinformation,seeACI212.3R-10:ReportonChemicalAdmixturesforConcrete.

The latesteditionofthePortlandCementAssociation’sDesignandControlofConcreteMixtures,15theditionhasalsoadoptedthePRAterminologyto 

describe concreteadmixtures.

Permeability Reducing Admixture



KRYSTOL WATERSTOP SYSTEM
Compared to other technologies
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Report Summary: Permeability 

Date: April 12, 2012

Kryton International Inc. 
1645 East Kent Avenue 
Vancouver BC 
V5P 2S8 Canada 

RE: Permeability Testing  

Introduction: 

Krystol Internal Membrane (KIM) is a concrete admixture that is used to reduce the permeability of 
concrete. The DIN-1048 Part 5 test was used to compare the permeability of KIM-Treated concrete 
samples with untreated concrete samples. It was observed from the test results that KIM is effective at 
reducing the permeability of concrete. 

Experiment:

The mix-design used for this study was based on results from a series of trial mixes. Refer to the table 
below for the final concrete mix design. Three permeability cylinders were cast at BCIT for each batch 
and cured in plastic bags until the date of testing. 

Table 1. Mix Proportions 

m/gk[ ytitnauQ tneidergnI 3]
Untreated Treated 

 523 523  tnemeC
 0011 0011  etagergga esraoC
 058 058 etagergga eniF
 5.0 5.0 oitar c/w

Waterproofing admixture (KIM) 0 6.5 

The samples were tested as per DIN1048 – Part 5. In accordance with DIN standards, samples were 
subjected to 0.5 MPa of hydrostatic pressure for 72hrs.  After the testing was completed, the samples 











KRYTON INTERNATIONAL INC ; 1973 y nda KANA A'da kuru mu  ve 60' n üzerinde ü kede ürün eri ku an an 
"KR STAL ZE ZOLASYON S STE " konusunda sektör eri   konumundad r. 

KRYSTO  TEKNO OJ S  BETONU NASI  GEÇ R MS  YAPAR   ? 

Betona  Kar r ld nda ; 

Kryton'un e siz ve ispat anm  Krysto  tekno ojisi , taze beton e kar t  zaman , hidrate 
ed memi  çimento parça ar  e , m yon arca i ne ek nde krista erin o u turu mas  için 
tepkimeye girer . Beton içerisinde hafta ar ve ay ar boyunca bu krista er büyür , do a  
o u an bo uk ar ve de k eri do durur ve daimi o arak su ve su baz  kir etici madde erin 
yo unu enge er. Zaman a yer e me yada büzü meden do ay  çat ak ar o u ursa bu çat ak ardan 
ge en su krista zasyon i emini ve ek krista ri tetik eyip ça ak ar  do durur . Yap ar n su 
ya t m bariyerini sa anmas  ve korumas n  garantiye a r. 

Beton Bloklar nda Tamir Gerekti inde ; 

Kryton'un e siz tamir tekno ojisi e gereken tamir er yap d ktan sonra beton yüzey eri 
pozitiften veya negatiften , sürme veya püskürtme ek inde uygu ama yap arak su 
geçirimsiz ik sa an r . 

Kryton Internationa  Inc. Firmas n n; Kanada , AB  , BAE , Singapur , Çin , Hindistan ve ng tere’de  o s  ve 50'den faz a  
ü kede distribütörü bu unmaktad r. Türkiye distribütörü "V BRA A. .’dir.  




