
Concretum® 

Havalimanı Kaplamalı Sahalar ve Beton Kaplama 
Yollar İçin Hızlı Priz Alan Beton



ürün Q-FLASH 2/20

vardiya*alan > 1000 m2

vardiya*hacim > 300 m3

üretim şekli sahada mobil beton santrali

kalınlık 30 - 40 cm

vardiya uzunluğu 6 - 8sa

ürün Q-FLASH 2/20

vardiya*alan 50 - 250 m2

vardiya*hacim 15 - 60 m3 

üretim şekli yakındaki beton santrali

kalınlık 20 - 40 cm

vardiya uzunluğu 5 - 8sa
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Concretum® Q-FLASH 2/20 finişer ile dökülmeye uygundur. Döküm alanının 
yakınında ya da sahada 200 m3/sa kapasiteli beton santralinin bulunması 
operasyonel süreklilik açısından önemlidir. Deneyimli ekipler vardiyada 
1000m3 beton dökümü gerçekleştirebilir.  İstenen verimi alabilmek için 
vardiyada 600 - 700 m2 alan yenilenmelidir. Uygulama alanları içerisinde 
pistler, taksiyolları, hızlı çıkış taksiyolları, apron ve park pozisyonları dahildir. 

Concretum ve YBT proje esnasında bütün gerekli desteği vermektedir:

• proje planlaması
• teklif spesifikleri
• detaylı inşaat programları
• mobil beton santrali değerlendirmesi
• beton miks dizaynı
• çalışma programlaması ve hazırlığı

Concretum® Q-FLASH 2/20 el ile döküme de uygundur. İnşaat sahasının 
büyüklüğüne göre bir vardiyada deneyimli ekipler  250 m2 alana kadar beton 
dökümü gerçekleştirebilir. Bunun için inşaat sahasının yakınında minimum 
üretim kapasitesi 40 m3/sa olan bir beton santrali olması gerekmektedir. 
Betonun sahaya nakli 30 dk' yı aşmamalıdır. Uygulama alanları içerisinde 
pistler, taksiyolları, hızlı çıkış taksiyolları, apron ve park pozisyonları dahildir.

.

Concretum ve YBT proje esnasında bütün gerekli desteği vermektedir:

• project planning
• tender specifications
• detailed construction programs (confined night shifts)
• evaluation of a suitable on-site concrete batching plant
• concrete mix design
• work scheduling and work preparation
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