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Mikrosilika MIKROSILL  

                                                                                 Priedas betonui        
 
 
▬ ▬ Techninė specifikacija LST EN 13263-1:2005+A1:2009 

 
▬ ▬ Mikrosilika MIKROSILL – miltelių pavidalo SiO2 mikrodulkės, efektyvi pucolaninė medžiaga, 
gaunama ferosilicio gamybos proceso metu, elektros lanko krosnyje. SiO2 mikrodulkių priedas  
modifikuoja betono mikrostruktūrą, padaro jį labiau homogenišką. 
 

▬ ▬ Priedas Mikrosilika MIKROSILL: 
▪ padidina betono atsparumą gniuždymui; 
▪ padidina betono stiprumą; 
▪ pagerina atsparumą dilimui ir smūgiams;  
▪ sumažina vandens ir garų pralaidumą; 
▪ sumažina segregaciją (betono išsisluoksniavimą); 
▪ sumažina mišinio atliekas, jį purškiant. 
 
▬ ▬ Naudojimo sritys: 
▪ didelio stiprumo ir sandarumo, mažo įgeriamumo inžinierinėms konstrukcijoms; 
▪ konstrukciniams elementams iš gelžbetonio ir iš anksto įtempto betono; 
▪ prekiniam betonui ir surenkamiems elementams, turintiems didelį pradinį ir galutinį stiprumą; 
▪ ugniai atsparių gaminių gamybai (ugniai atspariam betonui, skiediniams, plytoms ir kt.); 
▪ izoliacinėms medžiagoms, kaip užpildas asfalto dangai, bituminiams gaminiams. 
 
 

 

Cheminės ir fizinės savybės 
 

SiO2 91 % (± 2,5 %) 

Al2O3 max 2,0 % 

CaO + MgO max 3, 0 % 

K2O2 + Na2O max 4,0 % 

L.O.l max. 3,0 % 

Pucolninis aktyvumo indeksas min 100 % 

45 mikronų sietas sulaiko max 1 % 

Spalva pilka, balta 

Tūrinis tankis - nesutankinta 150 - 350 kg/m3 

Tūrinis tankis - sutankinta 450 - 650 kg/m3 

 
▬ ▬ Rekomenduojamas kiekis: 5-10% nuo cemento kiekio (naudoti plastiklius). 
 

▬ ▬ Pakuotė: 
▪ nesutankintų mikrodulkių Mikrosilika MIKROSILL tankis 350 – 550 kg/m3;  
▪ sutankintų mikrodulkių Microsilika MIKROSILL tankis 1100 kg [didmaišiai (Big-bags)]. 
 

▬ ▬ Sandėliavimas: sandėliuoti originalioje pakuotėje, sausoje patalpoje, temperatūroje ne žemesnėje 
kaip 0°C. Laikyti toliau nuo vandenilio fluorido. 
 

▬ ▬ Darbo saugos priemonės:  
▪ kvėpavimo takų apsaugai naudoti kaukes nuo dulkių; 
▪ rankų apsaugai naudoti apsaugines pirštines; 
▪ akių apsaugai naudoti apsauginius akinius; patekus į akis, plauti vandeniu. 
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