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  شرح و عملکرد

 تیک افزودنی مایع کاهنده قوی آب بر پایه پلی کربوکسیل 

که برای تولید انواع بتن، با لیگنو سولفونات می باشد،  و  اتر

 به آب نسبت با هایطرح  در ویژه به روانی و کارایی باال، 

-در شروع آباین محصول شده است. طراحی کم، سیمان

های متداول با القا و  گیری سیمان همانند فوق روان کننده 

افزایش الکتریسیته ساکن، باعث پخش شدن بهتر ذرات 

این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل  شود. سیمان می 

 ارزیابی می باشد:

▪ ASTM C1017/C1017 M 

▪ ASTM C494/C494; TYPE- F 

▪ EN- 934 

▪ ISIRI- 2930   

 موارد کاربرد

حجتیم، بتتن آمتاده، بتتن اکست وز  ساخت بتتن ▪

 های خاص و توانمند و سایر بتن

 دیوارهتا ، هاستتون ، هتاپی هتا،دال بتتن اجرای ▪

  هاپل پایه ،

  دار طرح سطوح و آرماتور پر مقاطع ساخت ▪

 مدتطوالنی هایساخت بتن برای حمل  ▪

حمتتل پتتریر و متتدت  پمتت  بتتتنستتاخت   ▪

 طوالنی

 ریزی درهوای گرم بتن ▪

های  های خاص نظیر بتن خودمتراکم، بتنتولید بتن ▪

 توانمند   

سرباره نظیر   های حاوی انواع پوزوالن و تولید بتن  ▪

 بادی و غیره  خاکستر ، دوده سیلیسی 

 

 خواص و مزایا

پختتتش بهتتتتر ذرات ستتتیمان داختتتل بتتتتن و  ▪

 مقاومتتتت افتتتزایش و ستتتیمان عیتتتار کتتتاهش

 بتن فشاری

بهبتتود مقاومتتت مکتتانیکی اولیتته و درازمتتدت  ▪

 غیره( بیشتر )مقاومت فشاری.خمشی و

 افزایش چسبندگی بتن به میلگرد  ▪

کستتتو دوام بیشتتتتر، کتتتاهش نفوذپتتتریری،  ▪

 کاهش انقباض بتن 

افتتزایش خاتتتیت روانتتی و کتتارایی اولیتته حفتت   ▪

 مدت  اسلم  در طوالنی

 جلتتتتتتوگیری از ایجتتتتتتتاد درز ستتتتتتترد در ▪

 های ناپیوسته با حجم زیادریزیبتن

 بتته آب هاینستتبت بتتا بتتتن ستتاخت امکتتان ▪

 4/0 الی 3/0 محدوده سیمان

 جداشتتتتدگی و انتتتتداختگی آب از جلتتتتوگیری ▪

 ها سنگدانه

 متتتراکم بتترای تتتراکم انتتر ی اعمتتال کتتاهش ▪

 بتن کردن

 بتن انسجام افزایش ▪

 استتتهل  کتتاهش و پتتریری پمتت  افتتزایش ▪

 بتن پم 

 میکروستتیلی ، بتتا زمتتانهم کتتاربرد قابلیتتت ▪

 پوزوالنی مواد سایر و بادی خاکستر

 طتتوالنی هایمستتافت در بتتتن حمتتل و ستتاخت ▪

 ستتتترد درز پدیتتتتده از جلتتتتوگیری علوهبتتتته

(Joint Cold) 
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 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

   مایع : فیزیکی  حالت ▪

 روشن  یاقهوه   : رنگ ▪

  مجاز حداقل از کمتر  :  اید کلر نیو  مقدار ▪

 استاندارد

𝐠𝐫 مخصوص:  وزن ▪ 𝐜𝐦𝟑⁄  05 /0±1 /1 

 

 میزان و نحوه ی مصرف

 

توانتتتد بتتته میRheox N620 افزودنتتتی   ▪

همتتراه بخشتتی از آب اختتتلب، بتته بتتتن افتتزوده 

توانتتد، بتته مخلتتوب بتتتن  شتتود .همینتتین می

آمتتاده، افتتافه شتتود و پتت  از اختتتلب کامتتل 

 گیرد . مورد مصرف قرار

بایتتتد در زمتتتان مناستتتبی از ایتتتن افزودنتتتی  ▪

عملیتتات اختتتلب ، بتته  بتتتن  افتتافه شتتود . 

 70آن، زمتتانی استتت کتته حتتدودا   بهینتته تتت  یر

 شده باشد. درتد آب طرح افافه 80الی 

 برای دستتیابی بته یتک بتتن ایتده آل ، پت  از ▪

افتتزودن ایتتن محصتتول در زمتتان مناستتو از 

عمتل مخلتوب شتدن ،  عملیات اختتلب ، بایتد 

طور بتته یتتک بتتتن همگتتن ، بتتهتتتا دستتتیابی 

 کامل ادامه یابد.

وقتت نبایتد بته  دقت شود که محصتول ،  هتی  ▪

بتته طتتور کلتتی . مصتتالخ خشتتک افتتافه شتتود

درتتد  8/0تتا 6/0میزان مصترف ایتن محصتول،

متتواد ستتیمانی ستتیمان یتتا نستتبت بتته وزن 

)ستتتیمان، میکروستتتیلی ، خاکستتتتر بتتتادی( 

مقتتتدار مصتتترف ایتتتن  گتتتردد.پیشتتتنهاد می

نتوع مصتالخ ، مقتدار  محصول بته نتوع کتاربرد،

بستتتگی  متتوردنظرختتواص و  آب بتته ستتیمان

دارد.  مقتتدار بهینتته مصتترف بتتر استتاس انجتتام 

شتترایم محیطتتی در ، هتتای کارگتتاهیآزمتتون 

 .گرددیمن یعیت ،موجود

 

 بسته بندی و نحوه ی نگهداری

های  و پالت  220های این محصول در بشکه  ▪

  لیتری قابل   20لیتری و همینین گالن    1000

 ارائه است.

دربسته بندی اتلی و سالم، دور از سرمای   ▪

و گرمای شدید و تابش مستقیم نور  

سال قابل نگهداری   یک خورشید به مدت 

 است.

زدگی محافظت شود.   محصول باید از یخ  ▪

گراد  درجه سانتی  - 2این محصول در دمای 

همگن شدن  زند اما بعد از آب شدن و  یخ می 

تمام مشخصات محصول اولیه کسو  

 شود.می 

 

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی

این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل ملحظه    ▪

 ندارد.

درتورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فورا    ▪

 با آب فراوان شسته شود. 

فورا  به پزشک مراجعه  ن تصادفی تورت بلعید  در ▪

 شود.
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وجود ذرات سیمان و پوزوالن های موجود  به دلیل  ▪

 از تنف  گرد و غبار آن جدا خودداری شود. 

ماسک و  ، حتما از دستکش مصرفهنگام حمل و  ▪

 عینک استفاده شود. 

در مواردی چون استفاده در مقادیر خارج از محدوده ارائه  

شده در این برگه اطلعات فنی و درتورت نیاز به هرگونه  

ارشناسان شرکت دنیای بتن پارسیان  اطلعات تکمیلی با ک

 تماس حاتل نمائید. 

 


