
 

 

 

 دنیای بتن پارسیان

 

 

 نرمال آب  یا کاهنده بسیار قوی  ابر روان کننده  

(Rheox N 835)   

  

www.betonparsian.com 



 (Rheox N 835) نرمالآب یا کاهنده بسیار قوی ابر روان کننده 

Tel: +98 21 8608 5258 
Email: info@betonparsian.com 
Website: www.betonparsian.com 

  شرح و عملکرد

 تیک افزودنی مایع کاهنده قوی آب بر پایه پلی کربوکسیل 

باال، با  و کارائی اتر است که برای تولید انواع بتن، با روانی 

 به  آب نسبت با یهاطرح  در  ویژه به خاصیت حفظ اسلمپ،  

 روان کننده  . ابرشده است طراحی (0/ 3- 4/0) پائین سیمان

Rheox N835     و    خطی می باشد  دارای ترکیبات پلیمری

های  گیری سیمان همانند فوق روان کننده در شروع آب

متداول با القا و افزایش الکتریسیته ساکن، باعث پخش شدن  

این ماده بر اساس استانداردهای   شود.بهتر ذرات سیمان می 

 زیر قابل ارزیابی است: 

▪ ASTM C1017/C1017 M 

▪ ASTM C494/C494; TYPE- F 

▪ EN  -934 

▪ ISIRI- 2930   

 موارد کاربرد

حجتی،، بتتن آمتاده، بتتن اکست وز  ساخت بتتن ▪

 های خاص و توانمند و سایر بتن

 دیوارهتتا ، هاستتتون ،هتتاپی هتتا،دال بتتتن اجتترای ▪

  هاپل پایه ،

  دار طرح سطوح و آرماتور پر مقاطع ساخت ▪

 پذیر  پمپ بتنساخت   ▪

استفاده در ساخت و تولید بتن های قطعات پیش   ▪

 ساخته

سرباره نظیر   پوزوالن و های حاوی انواع تولید بتن  ▪

 بادی   خاکسترو دوده سیلیسی 

 

 

 خواص و مزایا     

 کتاهش ،پخش بهتتر ذرات ستیمان داختل بتتن ▪

 بتن فشاری مقاومت افزایش و سیمان عیار

متتدت  بهبتتود مقاومتتت مکتتانیکی اولیتته و دراز ▪

 غیره( خمشی و، بیشتر )مقاومت فشاری

 افزایش چسبندگی بتن به میلگرد  ▪

کتتتاهش نفوذپتتتذیری، کستتتو دوای بیشتتتتر،  ▪

  کاهش انقباض بتن 

 ی اولیه ئکاراو  افزایش خاصیت روانی ▪

 بتته آب هاینستتبت بتتا بتتتن ستتاخت امکتتان ▪

 4/0 الی 3/0 محدوده در سیمان

 جداشتتتتدگی و انتتتتداختگی آب از جلتتتتوگیری ▪

 مناسو استفاده درصورت ها سنگدانه

 بتن انسجای افزایش ▪

 استتتهل  کتتاهش و پتتذیری پمتتپ افتتزایش ▪

 بتن پمپ

 ستیمان اکثتر بتا شتده انجتای آزمایشتهای طبق ▪

 متتتتی ستتتتازگار ایتتتتران کارخانجتتتتات هتتتتای

 بایستتت متتی ختتاص متتوارد در باشد)ستتازگاری

 (گردد بررسی

 هتای پتوزوالن انتواع بتا زمتانه، کاربرد قابلیت ▪

 میکروستتتیلی ، ماننتتتد  مصتتتنوعی و طبیعتتتی

  بادی خاکستر

 

 

 

 

 



 (Rheox N 835) نرمالآب یا کاهنده بسیار قوی ابر روان کننده 

Tel: +98 21 8608 5258 
Email: info@betonparsian.com 
Website: www.betonparsian.com 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

   مایع : فیزیکی  حالت ▪

 رنگ  بی و  قهوای  رنگ  دو   در  : 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 می Rheox N835افزودنتتتی   ▪

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

ایتتتن افزودنتتتی بایتتتد در زمتتتان مناستتتبی از  ▪

بتته  بتتتن  افتتافه شتتود .  ، عملیتتات اختتتلب

 70انی استتت کتته حتتدودا  آن، زمتت  بهینتته تتت  یر

 شده باشد. درصد آب طرح افافه 80الی 

 برای دستتیابی بته یتک بتتن ایتده آل ، پت  از ▪

افتتزودن ایتتن محصتتول در زمتتان مناستتو از 

 ،عمتتل مخلتتوب شتتدن عملیتتات اختتتلب ، بایتتد 

طور کامتل بته ،تا دستیابی به یتک بتتن همگتن

 ادامه یابد.

وقتت نبایتد بته  هتی   ،دقتت شتود کته محصتول ▪

بته طتور کلتی میتزان  .مصالح خشک افتافه شتود

درصتد نستبت  4/0تتا  3/0مصرف ایتن محصتول، 

متتواد ستتیمانی )ستتیمان، ستتیمان یتتا بتته وزن 

میکروستتتیلی ، خاکستتتتر بتتتادی ( پیشتتتنهاد 

مقتتدار مصتترف ایتتن محصتتول بتته نتتوع  گتتردد.می

  کتاربرد، نتوع مصتالح ، مقتدار آب بته ستیمان،

بستتگی دارد.   عوامتل دیگتر و نظتر متوردختواص 

آزمتتون مقتتدار بهینتته مصتترف بتتر استتاس انجتتای 

 ،شتترایم محیطتتی موجتتوددر ، کارگتتاهیهتتای 

 .دگردیمن تعیی

 

 بسته بندی و نحوه ی نگهداری

های  و پالت  220های این محصول در بشکه  ▪

 لیتری قابل  20همینین گالن    ، لیتری  1000

 ارائه است.

دربسته بندی اصلی و سال،، دور از سرما و   ▪

گرمای شدید و تابش مستقی، نور خورشید  

 سال قابل نگهداری است.  یکبه مدت 

زدگی محافظت شود. این  محصول باید از یخ ▪

گراد یخ  درجه سانتی - 2محصول در دمای 

زند اما بعد از آب شدن و همگن شدن می 

تمای مشخصات محصول اولیه کسو  

 شود.می 

 

 در هنگام مصرف دامات احتیاطیاق

این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل ملحظه    ▪

 ندارد.

درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چش، باید فورا    ▪

 با آب فراوان شسته شود. 

فورا  به پزشک مراجعه  ن تصادفی درصورت بلعید  ▪

 شود.

به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزوالن های موجود   ▪

 غبار آن جدا خودداری شود. از تنف  گرد و 
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ماسک و  ، حتما از دستکش مصرفو  هنگای حمل ▪

 عینک استفاده شود. 

در مواردی چون استفاده در مقادیر خارج از محدوده ارائه  

شده در این برگه اطلعات فنی و درصورت نیاز به  

هرگونه اطلعات تکمیلی با کارشناسان شرکت دنیای بتن  

   .نمائید پارسیان تماس حاصل 


