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  شرح و عملکرد
 CEMAIR کاهش نفوذپذیري و افزایش طول عمر  موجب
این  .شود میتکراري انجماد و ذوب  هاي سیکلبتن در برابر 

یکنواخت و میکرونی  هاي حبابایجاد  با از افزودنی، نوع
شدن زنجیرهاي این  (منظم) هوا و پخش کروي شکل

موجب کاهش نفوذپذیري ، در جزء چسباننده بتن ها حباب
تا  100ریز کروي که قطري حدود  يها حباب. شود یمبتن 
باریک موئینه در بتن را از بین  يها لولهمیکرون دارند  150

و یا با قرار گرفتن در ابتدا و  کنند یم قطعه قطعه، برند یم
و مانع ورود آب  کنند یم بند آبرا  ها آن ها لولهن انتهاي ای

. با این عمل فشار اسمزي درون این شوند یم ها آندرون به 
. شود یمو مانع ورود آب به بتن  رود یماز بین  ها لوله
ذوب و انجماد به بتن آسیب  هاي یکلسدر  یجهدرنت

. شود یم بند آبتا حدودي  بتن بدین ترتیب. رسد ینم
بتن در برابر  يبند آبهوا باعث  يها حبابهمچنین 

شده و عمر  بند آبمایعات، گازها، حمالت سولفاتی نیز 
 .کند یمبیشتري پیدا 

 موارد کاربرد

o ــاخت ــازي س ــاي روس ــی ه ــراه در بتن ــا  بزرگ  ،ه
 ها جاده ،روها  پیاده

o ها  اسکله و ها  سردخانه بتن ساخت  

o سردسیر مناطق در ریزي بتن 

o بتن سبک 

o بتنی جداول و ساخته پیش قطعات ساخت 

o گرم هواي در ریزي بتن 

o پوزوالن و زیاد ریزدانه محتوي هاي بتن 

 خواص و مزایا
o  ــر ــزایش مقاومــت در براب ذوب و  هــاي چرخــهاف

 یخ

o  بتن بندي آبکاهش نفوذپذیري و بهبود 

o کاهش جداشدگی و آب انداختگی 

o بهبود روانی و کارپذیري 

o خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 
o مایع فیزیکی: حالت  

o :شفاف زرد رنگ  

o مخصوص وزن: 𝐠𝐫 𝐜𝐦𝟑⁄04/0 ± 01/1 
o مجـــاز مقـــدار حـــداقل از کمتـــر کلـــر: یـــون 

 استاندارد

o pH : 5/0 ± 5/7 

 نحوه ي مصرف ومیزان 
بــه همــراه بخشــی از آب اخــتالط، بــه بــتن  توانــد مــی

، بــه مخلــوط بــتنِ توانــد مــی همچنــین افــزوده شــود.
ــورد    ــل م ــس از اخــتالط کام ــود و پ ــاده، اضــافه ش آم

 دقـــت شـــود کـــه محصـــول، .گیـــرد قـــرارمصـــرف 
ــیچ ــود.     ه ــافه ش ــک اض ــالح خش ــه مص ــد ب ــت نبای وق

ایــن محصــول بــه نــوع کــاربرد، نــوع  مقــدار مصــرف
و ...  مــوردنظرمصــالح، مقــدار آب بــه ســیمان، خــواص 

بســتگی دارد. مقــدار بهینــه مصــرف، بــر اســاس انجــام 
ــه. شــود یمــي کارگــاهی معــین هــا آزمــون ی طــورکل ب

ــول،  ــن محص ــرف ای ــزان مص ــا  05/0 می ــد  3/0ت درص
ــیمان،      ــیمانی (ســ ــواد ســ ــه وزن مــ ــبت بــ نســ
میکروســــیلیس، خاکســــتر بــــادي و ...) پیشــــنهاد 

ازانــدازه ایــن محصــول    یشبــافــزودن  گــردد. مــی
 ی زیادي ایجاد نمایدتواند هوازای یم
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 بسته بندي و نحوه ي نگهداري
 لیتري و همچنین 1100 هاي پالتو  220 هاي بشکهدر 

 .استلیتري قابل ارائه  22گالن 
ــتهدر  ــدي بس ــاي    بن ــرما و گرم ــالم، دور از س ــلی و س اص

سـال   1شدید و تـابش مسـتقیم نـور خورشـید بـه مـدت       
 .استقابل نگهداري 

محافظـت شـود. ایـن محصـول      زدگـی  یـخ محصول باید از 
ــد مــیدر ســرماي شــدید یــخ  امــا بعــد از آب شــدن و  زن

ــدون حــرارت ( شــدنهمگــن   تمــام) در محــیط گــرم و ب
 .شود میمشخصات محصول اولیه کسب 

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

  ندارد.
o  یا چشم باید فوراً با آب درصورت برخورد اتفاقی با پوست

 فراوان شسته شود.
o .درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود 
o  به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزوالن هاي موجود از

 تنفس گرد و غبار آن جدا خودداري شود.
o  هنگام حمل و  استعمال حتما از دستکش و ماسک و

 عینک استفاده شود.
 


