
Concretum®  Q-FLASH 2/20

Instruction manual
UYGULAMA KILAVUZU

HAVALİMANI PAT SAHALARI, LİMANLAR,  OTOYOLLAR  VE ENDÜSTRİYEL YAPILAR  İÇİN HIZLI PRİZ ALAN BETON
Rapid-hardening concrete for airport pavements, SEAPORTS, motorways and INDUSTRIAL FACILITIES



Kısa kapalılık sürelerİnde PAT sahası kaplamalarının yenİlenmesİ
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HAVALİMANLARINDA KULLANIM ALANLARI / Application areas in airports
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1 Pist merkez hattı / Runway centre section
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Uçak park alanı / Aircraft stands
3 Taksi yolu / Taxiways
4 Apron

Special qualities
Spesifik özellikleri Q-FLASH 2/20

Standard features
Standart özellikler

Q-FLASH 2/20

Etki sınıfı XC4, XD3, XF4 
Exposure class  XC4, XD3, XF4

Dayanım sınıfı C50/60
Strength class C50/60

Kıvam sınıfı C0 - C2
Consistency class C0 to C2

Dane çapı 8-32 mm
Maximum aggregate size 8 to 32 mm

Agrega türü Kübik Kırmataş
Aggregates  rounded / crushed

Alkali-Agrega reaksiyonu Dirençli
Alkali-Aggregate-Reaction  resistant

fc > 20 N/mm2  2 Saat / 2 Hours

fb > 3 N/mm2  2 Saat / 2 Hours

Rötre
Shrinkage ESH 91d approx.  -0.20‰

Hidratasyon ısısı
Heat of hydration  210 J/g (equivalent to low heat cement)

Nem
Moisture < 4 CM-%  3 Saat / 3 Hours

Concretum Q-FLASH 2/20 beton, en son teknoloji hızlı priz alan betondur. Normal beton gibi üretilebilir, inşaat sahasına 
taşınabilir ve uygulanabilir. Normal betondan farklı olarak, Concretum Q-FLASH 2/20 betonu dökümden 2 saat sonra 20 N/mm2 
(MPa) basınç dayanımına ulaşır. Beton ayrıca 100% geri dönüştürülebilir ve çevreye zararsızdır. Kullanım alanları genel olarak 
yoğun trafiğin olduğu otoyollar, PAT sahaları, edüstriyel tesisler,limanlar vb. alanların kaplamalarıdır. Concretum Q-FLASH 2/20 
betonun hızlı priz alması ve hızlı dayanım kazanması bu gibi alanlarda trafiğin akışını kesmeden ya da (PAT Sahalarında) kısa 
kapalılık sürelerinde yenilemeye izin verir. Concretum Q-FLASH 2/20 beton 2004’ ten beri Avrupa’ daki uluslararası havaliman-
larında kulanılmaktadır. 2018’den itibaren Türkiye’ de ilk olarak Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kullanımına YBT İnşaat 
tarafından başlanmıştır.
Concretum® Q-FLASH 2/20 is the newest generation of rapid-hardening concrete. The concrete can be produced, transported 
and processed like conventional concrete. Di�erent to standard concrete, Concretum® Q-FLASH 2/20 achieves a compressive 
strength of 20 N/mm2 just 2 hours after pouring. The concrete is also recyclable, without restrictions. The main application for 
use is reconstruction of transport surfaces with high tra�c volumes for example, motorways, runways, taxiways and standing 
areas, among others. The rapid-hardening nature of Concretum® Q-FLASH 2/20 and its resulting rapid strength development 
allows these reconstructions to be carried out without interrupting    tra�c operations. Concretum® Q-FLASH 2/20 has been in 
use in international airports since 2004.

Beton; saf mineralli hızlı priz alan çimento, agrega, su ve sıvı 
katkılar ihtiva eder. Sıvı katkılar betonun priz alma süresinin 
ayarlanmasında ve uygulamada istenilen kıvama getirilme-
sinde kullanılır. 

Beton, inşaat sahasında finişerle ya da transmikser kamyon-
larla uygulamaya ve ‘SPEC 33 – Hava Meydanları Beton 
Kaplama Kalitesi’ ne uyumludur. Beton BS EN 206’ da 
belirtilen her türlü çevresel etki sınıfında kullanılabilir.

The concrete comprises pure mineral rapid-hardening 
cement, aggregate, water and admixtures. The admixtures 
serve to control the consistency and open time

The concrete is suitable for machine, strip-wise recon-
struction described in ‘SPEC 33 - Pavement Quality 
Concrete for Airfields‘. It can be used for all exposure 
classes according to BS EN 206.



YÜZEY PÜRÜZLENDİRME / Surface TEXTURE BETON UYGULAMA SONRASI İŞLEMLERİ / Post-treatment

BETON FİNİŞERLİ UYGULAMA / Pouring with slipform paver EL İLE UYGULAMA / Manual pouring

Fırça İle Pürüzlendirme
Broom finish Kür UYGULAMASI / Curing compound

Görünür Agregalı Pürüzlendİrme
Exposed aggregate finish Termal Battanİye Örtme / Insulation mats

KULLANIM ALANLARI / Area of application

Concretum Q-FLASH 2/20 beton, üzerinde trafiğin aktığı beton kaplamaların yenilenmesinde kullanılır. Deneyimli kaplama betonu 
uzmanlarımız, istenilen kalitedeki betonun üretimini yaparak inşaat sahasında uygulamaya hazır biçimde kamyonlara yükler. Beton 
santralde üretilip, inşaat sahasına taşındıktan sonra inşaat firması elemanlarınca sahada uygulaması yapılır. Concretum uzman 
kadrosuyla beton üretilirken beton santraline, ve inşaat sahasında uygulanırken firma çalışanlarına nezaret eder. Yerel ve proje bazlı 
düzenlemeler buna dahildir. Projenin büyüklüğü ve safhasına göre beton döküm metodları aşağıdaki gibidir:

Concretum® Q-FLASH 2/20 is used when replacing concrete tra�c surfaces which are in use. Experienced concrete paving 
specialists with the necessary equipment can process and pour this concrete to the required quality. The concrete is produced in 
a concrete plant, transported to the construction site and poured there by the construction company. Concretum supports the 
concrete plant and the construction company during production and pouring, providing the benefit of Concretum’s many years 
of experience. This also includes adjustments to regional and project-specific features. Depending on the size of the project and 
stage, the concrete is poured as follows

HAVALİMANLARINDAKİ İNŞAAT SÜRECİ

23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00
Araç ve ekipmanların hazırlanması

• Pistin hava trafik tarafından kapatılması
• Araç ve ekipmanların sahaya alınması, inşaatın başlaması

• Mevcut kaplama betonunun kırılması ve kaldırılması
• Temizlik, donatı ve ankrajların yerleştirilmesi

• Kaplama betonunun taşınması ve
   el ya da slip-form finisher ile uygulanması

• Kalite kontrol ( Yüzey basınç dayanımı)

• Yüzeye kür uygulanması
• Derz kesilmesi ve temizlik

• Hava trafik kontrolörleri tarafından yapılan imalatın onaylanması ve        
   pistin trafiğe açılması

Y B T I N S A A T . C O M



Frankfurt Airport (Germany)

Vienna Airport (Austria)

REFERANSLAR / References

Zurich Airport (Switzerland)

Highway A71 near Erfurt (Germany)

Aşağıdaki durumlar inşaat sürecine doğrudan etki eder:
• Beton santralinin inşaat sahasına uzaklığı
• Beton finişeri kullanımı
Tüm bunlar dikkate alındığında, 7 saatlik bir kapalılık süresinde gecede 1,000 m2 ‘ lik kaplama yenilemesi gerçekleştirilebilir. 
Kapalılık süreleri yenilenecek yüzeylerin büyüklüğüne göre değiştirilebilir.

The following marginal conditions apply to the adjacent construction process:
• Concrete plant in direct proximity (on site concrete plant)
• Using slipform paver
  Taking into account these marginal conditions and a closure period of approx. 7 hours, a stage performance of 1,000 m2 per       
   night can be achieved. The closure times can be reduced further by adjusting the size of the stages.

Construction process for airports

23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00
• Fleet provision

• Runway closure by air traffic control
• Site equipment, start of construction

• Break-up & removal of the existing slabs
• Cleaning, placing tie bars & dowels
• Assembly & commissioning of slipform paver

• Pouring with slipform paver
• Assembly & commissioning of slipform paver

• Quality control (surface compressive strength)

• Curing, joint cutting, cleaning

• Approval of runway by air traffic control



BETON ÖZELLİKLERİ / Concrete Specifications

Genel olarak hızlı priz alan Concretum Q-FLASH 2/20 betonun teknik özellkileri aşağıdaki gibidir :
Slump değeri : EN 206-1’ e göre S1/S2/S3 
  İstenilen slump değerleri döküm tekniğine bağlı olarak değişir.( el ile, finişer ile,…). Slump değeri  
  mix dizaynı modifiye ederek ayarlanabilir. Bu santralde yapılan ilk testler ile belirlenir.
Taze beton sıcaklığı : 5-30 °C
Priz alma süresi (*) : 60 – 120 dk arasında ayarlanabilir
Basınç dayanımı:  20 N/mm2 priz alma süresinden 1.5 – 2 saat sonra
  >50 N/mm2 28 gün sonra
3 nokta eğme dayanımı : 7.5 N/mm2 28 gün sonra (esas olarak agrega boyutlarına bağlıdır)
  12 x 12 x 36 cm prizmalarla test edilir.
Yarma çekme dayanımı : 4.5 N/mm2 28 gün sonra (esas olarak agrega boyutlarına bağlıdır)

(*) görünen değerler ve gerçek değerler miks dizayna ve yerel agrega türüne göre değişkenlik gösterebilir.

In general, the rapid-hardening concrete Concretum® Q-FLASH 2/20 features the following technical specifications:
slump  : S1/S2/S3 according to EN 206-1
    Required slump values depend on the casting technique (manual, slip form paver, …). Slump value  
    can be adjusted by modifiying the mix design. This is done within the preliminary testing at   
      the batch plant.
fresh concrete temperature : 5 - 30 °C
open time (*)  : Adjustable from 60 to 120 min
compressive strength (*)  : 20 N/mm2 only 1.5 - 2 hours after end of open time
    > 50 N/mm2 after 28 days measured on 15 x 15 x 15 cm cubes
3-point-bending-strength (*): 7.5 N/mm2 after 28 days (mainly depending on aggregate type)
    measured on 12 x 12 x 36 cm prisms
splitting-tensile-strength (*) : 4.5 N/mm2 after 28 days (mainly depending on aggregate type)
(*) indicative values, actual values depend on mix design and local aggregate types

TAVSİYE EDİLEN KALİTE KONTROL YÖNTEMİ / Recommended Quality Control
Standart betonda olduğu gibi, ilk testler ve normal saha betonu uygulamalarında tam kalite kontrolü gereklidir.
Aşağıdaki parametreler gözlenmelidir:
• Slump değeri
• Taze beton sıcaklığı ve ortam sıcaklığı
• Su-çimento oranı
• Priz alma süresi
• Priz aldıktan 2 saat sonraki basınç dayanımı
• 28 günlük basınç dayanımı
• 28 günlük 3 nokta eğme dayanımı ve/veya yarma çekme dayanımı

As with conventional concrete a thorough concrete quality control is recommended for preliminary testing and actual casting. 
The following parameters should be observed
• Slump
• Fresh concrete temperature and ambient temperature
• Water to cement ratio
• Open time
• Compressive strength at 2 h after end of open time (using a sclerometer)
• Compressive strength at 28 days
• 3-point-bending-strength and/or splitting-tensile-strength at 28 days

HAVA DURUMU KRİTERLERİ / Limits for Weather Conditions
Standart betonda olduğu gibi ortam hava durumu beton kalitesine etki eder. Bu sebeple aşağıdaki kriterler gözetilmelidir:
• Don olmaması
• Yağmur yağmaması
• Kurutma etkisi olan güçlü rüzgarlar ve yüksek ortam sıcaklıkları olmaması (doğru kürleme işlemleri gereklidir).

As with conventional concrete the ambient weather conditions do influence final concrete quality. Hence, the following
limitations have to be respected:
• No frost
• No rain
• Drying effects of strong winds and high ambient temperatures
  (accurate concrete curing is required, see Annex 3: „Construction site equipment“)

Y B T I N S A A T . C O M



EKİPMAN VE MATERYALLER / Equipment and Material
BETON SANTRALİ
Hızlı priz alan Concretum Q-FLASH 2/20 betonun karıştırılması için EN 206 normlarına uygun ve sertifikalandırılmış bir standart 
beton santrali gereklidir. Genel olarak aşağıdaki özellikler önemlidir:
Ekipman (dozaj değerlerini hassasiyetle gösteren göstergeler)
• Agregalar, su, çimento ve 2 katkı için otomatik dozaj sistemleri
• Tartılar (onaylı ve sertifikalı)
   Agregalar için hassasiyet : ± 6%
   Çimento için    : ± 3%
   Su için    : ± 1%
• Agregalar ve çimento için yeterli büyüklükte silolar
• Otomatik ya da el ile agrega nem miktarı ölçme ekipmanı
• Hassas su dozaj sensörü  ± 1%
• 120-180 saniyeye çıkabilecek karıştırma süresi ayarlanabilmesi
• Transfer için damperli kamyonlar
• Kalite kontrol gerçekleştirebilmek için gerekli ekipman
• Taze beton özelliklerini gözlemlemek için gerekli ekipman
• Mekanik beton özellikleri: dayanım değerlerini ölçmek için gerekli ekipman (yakındaki bir laboratuvardan destek alınabilir) 

Concretum Q-FLASH 2/20 hızlı priz alan beton üretimi için aşağıdaki malzemeler beton santralinde hazır bulundurulmalıdır. 
Beton mix dizaynı için gerekli yaklaşık değerler “Ek 4” te ‘Genel Mix Dizayn’ adı altında verilmiştir.

• Agregalar :
   Beton yol şartlarına uygun kırmataş agregalar (daha iyi çekme dayanımı ve yol tutuş için) Agregaların nem oranları bilinmelidir.

• Su :
   Beton karma suyu (geri dönüşüm ya da atık su kullanılamaz)

• Çimento :
   Concretum Q-FLASH cem 100 (P)

• Sıvı Katkılar:
   Geciktirici : Concretum Q-FLASH ret (L)
   Süper Akışkanlaştırıcı: Concretum Q-FLASH sp (L)

Concrete batch plant
A standard concrete batch plant approved and certified to produce concretes according to EN 206 is required to mix
the rapid-hardening concrete Concretum® Q-FLASH 2/20. Mainly the following aspects of the equipment are important:
Equipment (dosage precision figures are recommended indicative values)
• Automatic dosage systems for aggregates, water, cement and two liquid admixtures
• Scales (approved and certified)
  Dosage precision for aggregates: ± 6 %
  Dosage precision for cement: ± 3 %
  Dosage precision for water: ± 1 %
• Sufficient silos for all aggregates and cements needed
• Automatic or manual equipment to measure aggregate moisture content (precision: ± 1 %)
• Fine water dosage accurate to ± 1 %
• Possibility to enhance mixing times up to 120-180 sec (necessary during preliminary testing)
• 0pen trucks for concrete delivery (open trucks are preferred to agitating trucks due to faster loading and unloading)
• All equipment necessary to perform the quality control:
  Fresh concrete properties
  Mechanical concrete properties: strength values (equipment might also be in a nearby lab)

The following materials need to be available at the concrete batch plant to produce the rapid-hardening concrete Concretum
® Q-FLASH 2/20. An approximate concrete mix design is given in Annex 4 “General mix design”.

• Aggregates:
B                roken aggregates according to concrete road specifications (for better tensile strength and
for better tyre grip)
The moisture contents of all aggregates have to be known.

• Water:
   Potable water (no recycling or waste water)

• Cement:
   Concretum® Q-FLASH cem 100 (P)

• Liquid admixtures:
   Retarder: Concretum® Q-FLASH ret (L)
   Superplasticizer: Concretum® Q-FLASH sp (L)



İNŞAAT SAHASI (İNŞAAT SAHASI EKİPMANLARI)
Construction Site (Construction site equipmentS)

Uygulama ekipmanları, normal beton uygulamasında kullanılanlarla eşdeğer olmalıdır. Ekipman, slump değeri S1/S2 sınıfında 
beton uygulamasına uygun olmalıdır. Aşağıdaki listede belirtilen ekipmanların, sahada herhangi birinin bozulması durumunda, 
inşaat sahasında ya da yakınında yedeklerinin bulundurulması önerilir. Kısa gece çalışması sürelerinde yerlerine yenilerinin getir-
ilmesine zaman yoktur:
Ekipmanlar
• En az 2 adet ekskavatör, kova ve hidrolik kırıcı (1 tanesi yedek)
• Beton ve kazılan hafriyatın taşınması için damperli kamyonlar (kamyon sayısı beton kaplamanın boyutlarına bağlıdır)
• 4 adet vibratör (Bkz. EK-3)
• 2 adet vibrasyonlu mastar = üçgen ya da silindirik (1 tanesi yedek), bkz. EK-3
   Uzunluk beton kaplama genişliğine uygun olmalıdır.
• 1 adet tekerlekli platform (Yüzey mastarı için)
   Uzunluk beton kaplama genişliğine uygun olmalıdır.
• En az 2 adet kür pompası (1 tanesi yedek)
• Yüzey pürüzlendirme için uygun fırça
• Yeterli saha aydınlatması
• Termal battaniye (Bkz EK-3)
 Bütün dökülen beton yüzeyini kaplayacak kadar geniş olmalıdır.
• Kalite kontrol cihazları
 Slump
 Ortam ve taze beton sıcaklığını ölçmek için termometre
 Beton test çekici (Pist trafiğe açılmadan önce sahada dökülen betonun basınç dayanımını ölçmek için)
Bunlara ek olarak (otomatik döküm için)
• Beton finişeri
 Aşağıdaki liste yüksek kalitede kaplama beton yüzeyi elde etmek için sahada bulundurulması gereken malzemeleri içerir:
Malzemeler
• Sıvı beton kürü (beyaz renkli)
• Ankraj (epoksi dahil) ve hasır donatı 

The working equipment is identical to that used for for placing conventianal pavement quality concrete. The equipment
must be suitable to place concrete with S1/S2 slump class. The following list of equipment takes into account that there
has to be reserve equipment available immediately in case of brake-down of parts of the equipment. There is no time
to wait for replacement in short overnight construction shifts:

Equipment (manual casting)
•  At least 2 excavators with shovel and hydrolic hammer (one kept in reserve)
•  Tippers (dump trucks) for excavated slab material and fresh concrete transportation (number is dependant on the
 dimension of the slab)
• 4 vibrating pokers (see Annex 3)
• 2 vibrating bars = beam screed oder roller screed (one kept in reserve), see Annex 3 length sufficient to fully span the entire  
 concrete slab
•  1 steel bridge (working bridge) on rollers (in order to do the surface finishing)
 length su�cient to fully span the entire concrete slab
• At least 2 manual pumps to apply curing compound (one kept in reserve)
• Appropriate broom for enabling required surface texture (broom finish)
• Sufficient on-site lighting
• Thermal insulation mats (see Annex 3)
 Enough to fully cover the entire concrete surface
• Devices for quality control
 Slump
 Thermometers for concrete and ambient temperature measurement
 Sclerometer (in situ measurement of concrete compressive strength before re-opening to traffic)

Additional equipment (in case of automated casting)
• concrete slip form paver including all auxiliary items
The following list (not complete) shows the materials that have to be available on site in order to achieve a high quality
new concrete surface:

Materials
• liquid concrete curing compound (white pigmented)
• anchors and dowels (incl. fixing resins)

Y B T I N S A A T . C O M



UYGULAMA PROSEDÜRÜ / Application Procedure

Başarılı bir şekilde hızlı priz alan beton dökümündeki en önemli nokta, bütün adımların art arda kesintisiz ve gecikmesiz olarak 
gerçekleştirilmesidir. Bu, ilk beton kamyonu boşaltıldıktan ve beton kaplamanın ilk metreleri doldurulmaya başlandıktan sonra, 
vibratör kullanımı, yüzey mastarlanması ve kürleme işlemlerinin, diğer kamyonlar ulaşmasını beklemeden hızlıca yapılması 
gerektiği anlamına gelmektedir, bkz EK-5.

BETON SANTRALİ
Aşağıdaki maddeler betonun karıştırılmasında dikkat edilmesi gereken hususlardır:
• Beton laboratuvar testlerinden elde edilen miks dizayna göre üretilmelidir.
• Herhangi bir acil durumda betonun mikser içinde priz almasını önlemek için mikserin hızlıca boşaltılabilir olduğundan emin  
 olunmalıdır.
• Kamyonlar birbiri ardına doldurulmalı ve sahaya gönderilmelidir.
• Damperli kamyon kullanımı daha hızlı doldurma ve boşaltma için önerilir. (Transmikser kamyonlar bu nedenle önerilmez)

TRANSMİKSER KAMYONLAR
Transmikser kamyon kullanımında aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
Beton üretimi, döküm yapılacak olan plakanın en az 1.5 metre uzunluğunu 10 dakika içinde doldurmaya yetecek kadar üretime 
izin vermelidir. Bunun nedeni eş zamanlı döküm metodunda gecikme yaşanmamasını sağlamaktır.

Örnek:
Beton kaplama boyutları (2 plaka): 5m x 10m x 0.4m
Kaplamanın 1.5 metrelik bölümünün hacmi: 1.5 x 5 x 0.4 = 3 m3
Minimum üretim kapasitesi :10 dakikada 3 m3 veya 18 m3/saat

İNŞAAT SAHASI
Bütün uygulama adımları EK-1’ de “Fotoğraflarla Saha Prosedürü” adı altında verilmiştir. Zaman kazanmak için değişim yapılacak 
olan beton kaplamaların derzleri bir önceki geceden kesilmiş olmalıdır. Değişmeyecek olan plakaların kenarlarının ve köşelerinin 
zarar görmemesi için çift kesim yapılır.
Yukarıda belirtilen eşzamanlı beton döküm metodunun detayları EK-5’ te “ Sahadaki Uygulama Adımları” adı altında verilmiştir

The most important aspect of successfully casting rapid-hardening concrete is to carry out all work steps on every
single concrete load immediately after each other without any interruption or delay. That means, as soon as the first
concrete truck is unloaded and the first meters of the new concrete slab are filled with concrete, vibrating compaction,
surface finish and curing have to be completed immediately even though the concrete for the subsequent part of the
same slab has not yet arrived. This concurrent concrete casting is the main di�erence when comparing to the working
procedure of conventional concrete, see Annex 5.

CONCRETE BATCH PLANT
The following aspects have to be taken into account while mixing the concrete:
• Mix concrete according to the mix design which was determined during the preliminary tests.
• Make sure the batch mixer can be emptied immediately in case of emergency in order to prevent the concrete
 form setting while still in the batch mixer.
• Fill one tipper after each other and send each one to the construction site, as soon as filled.
• Open trucks (tippers) are preferred due to faster loading and unloading.
 (Agitating trucks are not recommended for this purpose.)

VOLUMETRIC MIXER (MOBILE CONCRETE TRUCK)
The following aspects have to be taken into account when using a volumetric mixer:
The output of the concrete production should be high enough to enable the pouring of at least 1.5 m length of the
slab over the full width and depth within a maximum of 10 minutes. This is to enable a quick continuation of surface
finishing works and therefore a step-by-step and concurrent process of concrete placement.

Example:
Slab dimensions (two slabs): 5 m x 10 m x 0.40 m
amount per 1.5 m of the slab: 1.5 m x 5 m x 0.40 m = 3 m3
minimum production capacity: 3 m3 within 10 minutes or 18 m3/h

CONSTRUCTION SITE
Photos of all work steps are given in Annex 1 “Photo Documentation of Procedure on Site”. In order to save time in the
night of actual concrete casting, the old slabs are cut at the joints the night before. Double cuts are made in order to
simplify the removal and protect the edges and corners of the adjacent and existing slabs.
The above mentioned technique of concurrent casting is shown in detail in Annex 5 “Illustration of work steps on site”.




