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  شرح و عملکرد
 Rheox SR یک افزودنی ابر روان کننده و کاهنده بسیار  

قوی آب بر پایه پلی کربوکسیالت است که برای تولید انواع  

 در هویژ به  ،بتن کاراییبتن با روانی باال، حفظ روانی و 

  اند. ابرشده طراحی  کم سیمان به آب نسبت با هاییطرح 

اتر با ایجاد بارهای   کننده بر پایه پلی کربکسیالت روان

ناهمنام در اطراف ذرات سیمان باعث پخش بهتر ذرات 

این ماده با آزاد نمودن  شود.  سیمان در سطح ماتریس بتن می

  نیاز سیمان موجب کاهش آب موردآب اضافی اطراف ذرات 

شود. این محصول با خارج  جهت دستیابی به روانی هدف می 

-نمودن مقدار باالیی از هوای ناخواسته موجود و کاهش لوله 

بندی   های مویینه در ماتریس خمیری بتن موجب بهبود آب

 شود. بتن می

  با استفاده از این ماده می توان میزان آب اختالط را تا حداکثر

درصد کاهش داد و بتن های با مقاومت های باال تولید  35

 نمود. 

 

این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می  

 باشد: 

▪ ASTM C1017/C1017 M 

▪ ASTM C494/C494; TYPE- G 

▪ EN  -934 

▪ ISIRI- 2930 

  

 موارد کاربرد

 زمان بسیار طوالنی ریزی با فواصل و مدتبتن ▪

  پایه  دیوارها، ها،ستون ها،پی  ها،دال  بتن  اجرای ▪

 هاپل

 ستتطوح و آرمتتاتور پتتر مقتتاط  در ریتتزی بتتتن ▪

 دار طرح

میکروستتیلیس و ستتایر  حتتاوی ستتاخت بتتتن ▪

 پوزوالن ها

 هوای گرم   ریزی دربتنپذیر و   پمپ بتنساخت    ▪

 بتن توانمند بتن پر مقاومت و تولید  ▪

 استتالمپ حفتتظ  کتته ردیمتتوا در ریتتزیبتن ▪

 .است مدنظر زیاد

 

 خواص و مزایا
و افزایش   پخش بهتر ذرات سیمان داخل بتن ▪

 میزان آبگیری ذرات سیمان 

بهبود مقاومت مکانیکی اولیه و درازمدت بیشتر   ▪

 خمشی( مقاومت کششی و  )مقاومت فشاری، 

امکان ساخت بتن با نسبت های  آب به سیمان   ▪

 3/0تا  4/0

 بتن  اسالمپ (   ) افزایش زمان کارایی  ▪

 کاهش نفوذپذیری بتن  ▪

 کسب دوام بیشتر  ▪

 کاهش انقباض بتن  ▪

  اسالمپ افزایش خاصیت روانی اولیه و نگهداری  ▪

 در درازمدت 

 بهبود خواص پمپ پذیری   ▪

های  ریزی بتن   ایجاد درز سرد در  تعویق انداختن  به ▪

 ناپیوسته با حجم زیاد 

و افزایش   پخش بهتر ذرات سیمان داخل بتن ▪

 میزان آبگیری ذرات سیمان 
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بهبتتود مقاومتتت مکتتانیکی اولیتته و درازمتتدت  ▪

 مقاومتتت کششتتی و بیشتتتر )مقاومتتت فشتتاری،

 خمشی(

امکتتان ستتاخت بتتتن بتتا نستتبت هتتای  آب بتته  ▪

 3/0تا  4/0سیمان 

 بتن ) اسالمپ (  افزایش زمان کارایی ▪

 کاهش نفوذپذیری بتن ▪

 کسب دوام بیشتر ▪

 کاهش انقباض بتن ▪

افتتزایش خاصتتیت روانتتی اولیتته و نگهتتتداری  ▪

 در درازمدت اسالمپ

 بهبود خواص پمپ پذیری  ▪

 ایجتتتاد درز ستتترد در بتتته تعویتتتق انتتتداختن ▪

 های ناپیوسته با حجم زیادریزیبتن

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
 مای   : فیزیکی حالت ▪

 رنگ  بی و  ای قهوه  رنگ دو در  :رنگ ▪

 استاندارد  مجاز   حداقل  از   کمتر  :اید کلر  مقداریون  ▪

𝐠𝐫مخصوص:   وزن ▪ 𝐜𝐦𝟑⁄ 05/0  ± 1/1 

 
 

 میزان و نحوه ی مصرف
 

تواند به همراه  می Rheox SRافزودنی   ▪

تن افزوده شود  بخشی از آب اختالط، به ب

به مخلوط بتنِ آماده، اضافه   تواند .همچنین می 

  شود و پس از اختالط کامل مورد مصرف قرار 

 گیرد . 

زمان مناسبی از عملیات  این افزودنی باید در  ▪

آن،   اختالط ، به  بتن  اضافه شود. بهینه تأثیر 

درصد آب   80الی  70زمانی است که حدوداً 

 شده باشد. طرح اضافه

  برای دستیابی به یک بتن ایده آل ، پس از  ▪

افزودن این محصول در زمان مناسب از عملیات  

عمل مخلوط شدن ، تا دستیابی   اختالط ، باید 

 طور کامل ادامه یابد. همگن ، به  به یک بتن

وقت نباید به مصالح  هیچ دقت شود که محصول ،   ▪

به طور کلی میزان مصرف   خشک اضافه شود . 

درصد نسبت به وزن   4/0تا  3/0این محصول، 

مواد سیمانی )سیمان، میکروسیلیس،  سیمان و 

مقدار مصرف   گردد.خاکستر بادی( پیشنهاد می 

نوع مصالح ، مقدار   این محصول به نوع کاربرد، 

بستگی دارد.    موردنظرآب به سیمان، خواص 

  آزمون های مقدار بهینه مصرف بر اساس انجام 

ن  یعیت، شرایط محیطی موجوددر ، کارگاهی

 گردد. ی م

 

 بسته بندی و نحوه ی نگهداری
های  و بشکه پالت  220های این محصول در بشکه  ▪

ارائه    قابللیتری    20لیتری و همچنین گالن  1000

 است.

بسته بندی اصلی و سالم، دور از سرمای و   در ▪

گرمای شدید و تابش مستقیم نور خورشید به  

 سال قابل نگهداری است. یکمدت 

زدگی محافظت شود. این  محصول باید از یخ  ▪

گراد یخ  درجه سانتی  -2محصول در دمای  
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زند اما بعد از آب شدن و همگن شدن تمام  می 

 شود.مشخصات محصول اولیه کسب می 

 

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی

این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل مالحظه    ▪

 ندارد.

یا چشم باید فوراً  درصورت برخورد اتفاقی با پوست  ▪

 با آب فراوان شسته شود. 

فوراً به پزشک مراجعه   ن تصادفی درصورت بلعید  ▪

   شود.

به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزوالن های موجود   ▪

 از تنفس 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 اطالعات فنی و درصورت نیاز به هرگونه  

اطالعات تکمیلی با کارشناسان شرکت دنیای بتن پارسیان  

 تماس حاصل نمائید. 

 


