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  شرح و عملکرد
ها براي تنظیم و حفظ فاصله میلگردها تاسطوح  اسپیسر

هاي افقی و  خارجی با توجه به نوع قطعه مورد نظر در المان
ریزي و تراکم تا زمانیکه امکان  عمودي در حین نصب و بتن

در داخل بتن وجود داشته باشد، بکار  میلگردهاجابجایی 
رود. در واقع بخشی از سطح بتن عمالً توسط اسپیسر  می

شود و بنابراین کیفیت آن مانند بتن در  (لقمه) اشغال می
قسمت سطحی بعنوان پوشش روي میلگرد حایز اهمیت 
است. هماهنگی و شباهت عملکرد آن بویژه در برابر تغییر 

تواند کمک مؤثري در  تن اصلی میرطوبت و تغییر دما با ب
باال رفتن دوام بتن و سازه بتنی باشد. همچنین تردد افراد و 

تواند  ریزي می حرکت وسایل بر روي میلگردها درهنگام بتن
 به ایجاد ترك در میلگردها بیانجامد و اسپیسرهاي (فاصله

ها) متصل به میلگردها و مقاوم در برابر نیروهاي  نگهدار 
ث کاهش این لرزشها و تغییر شکل میلگردها وارده باع

ها در فواصل مناسب  نگهدار گردد، بشرط آنکه این فاصله می
 نصب شود.

 موارد کاربرد

o شبکه فاصله حفظ و ایجاد جهت کفی: نگهدار فاصله 
 کف و بتنی دالهاي فداسیونها، در کف و آرماتوربندي

 بتنی سازي

o فاصله حفظ و ایجاد جهت ویژه: کفی نگهدار فاصله 
 رادیه، هايداسیونونف در کف و آرماتوربندي شبکه
 صنعتی سازي کف و دالها

o فاصله حفظ و ایجاد جهت تیرچه: کفی نگهدار فاصله 
 تیرچه کف و میلگردها

o فاصله حفظ و ایجاد جهت کفه: دو کفی نگهدار فاصله 
 و بتنی دالهاي در کف و الیه) (دو آرماتوربندي شبکه

 بتنی سازي کف

o حفظ و ایجاد جهت کابل: غالف کفی نگهدار لهفاص 
 پس و تنیده پیش بتنی دالهاي کف و کابل فاصله

 کشیده

o فاصله حفظ و ایجاد جهت (رامکا): قالب نگهدار فاصله 
 ستون و دیوار قالبهاي

o حفظ و ایجاد جهت (سنجاقک): میلگرد نگهدار فاصله 
 بتنی دیوارهاي میلگرد فاصله

o قالبهاي فاصله حفظ و جادای جهت بند: آب بولت مین 
 آبی هاي سازه در دیوار

 خواص و مزایا
o پوشــش رعایــت و آرماتوربنــدي اجــراي در دقــت 

 بتن
o سازه عمر با برابر عمري داشتن 
o نصـب  محـل  در آبـی  هـاي  سـازه  بندي آب به کمک 

 کاور
o اسیدي و قلیایی مواد برابر در کامل مقاومت 
o   ــاال ــاري ب ــت فش ــورداري از مقاوم ــر خ ــر  ب ــالوه ب ع

 پایداري درمقابل چرخش
o آسان و سریع نصب 
o خود از اثر هرگونه جاگذاشتن بدون 
o باال اقتصادي صرفه 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
o پایه: پلی اتیلن 
o  :0,9وزن مخصوص gr/cm 
o :20حداقل مقاومت فشاري 𝑵

𝒎𝒎𝟐
 

 نحوه ي مصرف ومیزان 
o  فرمــول میــزان و مصــرف اسپیســر در تیرهــا بــا توجــه بــه

 :ذیل می باشد

تیر طول

𝟎.𝟔𝟎
× 𝟐 
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o   میــزان و نحــوه مصــرف اسپیســرهاي گــرد بــا توجــه
 به فرمول ذیل میباشد: مساحت یک طرف قالب

 

قالب طرف یک مساحت
𝟎.𝟔𝟒

× 𝟐 

 توان می را کار این شود. نگهداشته مرطوب روز چند تا باید سیمانی، پایه سازه هر همچون شده، اجرا پوشش .1
 •  

 
o  فداســیونها، دراز اسپیســرهاي کفــی ( اســتفاده 

ــاي ــی داله ــف و بتن ــازي ک ــی س ــور  ) بتن ــه ط ب
 متر مربع می باشد.عدد در هر 4متوسط 

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري
o  بسته بندي به درخواست مشتري عرضه می نوع

گردد. دور از تابش نور مستقیم خورشید و گرما 
نگهداري شود.. در صورت نگهداري در شرایط 

ماه  12مناسب و در بسته بندي اولیه، محصول تا 
 قابل نگهداري می باشد.

o  
 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی

o   این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل مالحظه
  ندارد.

 


