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  شرح و عملکرد

یک افزودنی مایع می VMAاصالح کننده هاي لزجت یا 
 ه هاي مولکول هاياکثر این مواد بر پایه رشتباشد که 

 ل ترکیبی زیادي با آب دارندیمسنگین می باشند که 

موجب  اختارسه بعدي در فاز مایعبا تشکیل یک س ادواین م
افزایش لزجت یا تنش تسلیم فاز خمیر سیمان و بالطبع 

  افزایش لزجت و تنش تسلیم بتن می گردند

 موارد کاربرد
 خودتراکم بتن وتولید ساخت 

 آب زیر در ریزي بتن 

 ساکن و جاري يآبها در ریزي بتن 

 جداشدگی و انداختگی آب پتانسیل با هاي بتن 
 باال

 خواص و مزایا
 بتن انداختگی آب میزان کاهش 

 بتن لزجت افزایش 

 بتن پیوستگی و کارائی افزایش 

 نبت و نبت نقل و حمل طول در پایداري افزایش 
 يریز
 روانی با مخلوط براي حتی جداشدگی کاهش 

 دزیا
 نبت شستگی آب کاهش 
 نبت انداختگی آب کاهش 
 ژپمپا قابلیت بهبود 

 
 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 *مایع و پودر صورت دو به : فیزیکی حالت 

 *مکعب متر سانتی بر گرم 5/1 :حجمی جرم 
  1/0 ستلوران با  
 حالل و فرار مواد بدون 

 استاندارد مجاز مقدار از کمتر :ایدکلر یون  

 نحوه ي مصرفمیزان و 
 

 گشته مخلوط بتن اختالط آب از کوچکی بخش با تواند می
 بتن آماده مخلوط به تواند میو نیز  .گردد اضافه بتن به و

 آغاز ریزي بتن عمل کامل اختالط از پس و شود افزوده
مصرف محصول، بسته به نوع کاربري و مصالح ان میز .گردد

و تنها با استفاده از مشاهده ظاهري بتن تعیین می  موجود
. مصرف بیش از حد آن موجب افزایش شدید لزجت گردد

 بتن و اختالل در اجراي بتن می گردد

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري
 گرددعرضه می لیتري 20هاي این محصول در گالن. 
  دور از تابش  گراد ی+ درجه سانت35+ تا 5بین در دماي

الزم است د. گردنور مستقیم خورشید و گرما نگهداري 
 این محصول به مدت طوالنی در معرض هواي آزاد نباشد.

  در صورت نگهداري در شرایط مناسب و دربسته بندي
 ماه قابل نگهداري است. 12اولیه، محصول تا 

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی
   این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل مالحظه

 ندارد.

  درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با
 آب فراوان شسته شود.
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 فوراً به پزشک مراجعه ن تصادفی درصورت بلعید
 شود.

 ماسک و ، حتما از دستکش مصرفو  حمل هنگام
 عینک استفاده شود.

در مواردي چون استفاده در مقادیر خارج از محدوده ارائه 
شده در این برگه اطالعات فنی و درصورت نیاز به هرگونه 
اطالعات تکمیلی با کارشناسان شرکت دنیاي بتن پارسیان 

  .تماس حاصل نمائید
 


