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  نرمال روان کننده ابر

 مورد استفاده قرار می گیرد  آخرین نسل روان کننده ها و کاهنده شدید آب بتن بر پایه پلی کربوکسیالت اتر برای تولید بتن های توانمند

 مزایا:

  و باالتر 23 به حدود 2افزایش اسالمپ بتن از 

  درصد بدون تاثیر بر کارایی بتن 40امکان کاهش نسبت آب به سیمان تا حدود 

 عدم نیاز به ویبره 

 افزایش تراکم و انسجام بتن 

 افزایش مقاومت فشاری و برشی و سایشی بتن 

 بهبود نمای بتن 

 درجه سانتی گراد 25مای ددقیقه در 60اسالمپ بتن تا  توانایی حفظ 

 یون های کلرو سولفات ها –بتن در برابر آب  کاهش نفوذ پذیری 

 تمامی تیپ سیمان ها، میکرو سیلیس و افزودنی های حباب ساز  سازگاری با 

 کاربرد:

 بتن ریزی در مقاطع باریک و پر آرماتور 

   ساخت بتن های خود متراکمSCC 

  ساخت بتن های پر مقاومت HSC 

  ساخت بتن های توانمندHPC 

  ساختهصنایع قطعات پیش 

 ساخت بتن های پیش تنیده 

 نحوه عملکرد در بتن:

با ایجاد نیروی دافعه که به دلیلی همباری ذرات سیمان به وجود می آید باعث پخش کامل و یکنواخت ذرات سیمان  این ابر روان کننده

 در بتن می گردد و از حبس شدن آب در بین ذرات سیمان جلوگیری می کند.

 مصرف:و نحوه میزان 

ممکن است با توجه به نیاز  .کیلو گرم سیمان به مخلوط بتن اضافه می گردد 100لیتر به ازای  8/0تا  3/0به میزان  نرمالروان کننده  ابر

 .پروژه و مصالح مصرفی مقادیر بیشتری نیز به بتن اضافه گردد )مالک میزان دقیق مصرف، آزمایش های کارگاهی خواهد بود(

 نگهداری :

نگهداری و سرما  ه و به دور از تابش آفتاب و گرمادرجه سانتی گراد و در مکانی سرپوشید 35تا   5 بیندر دمای روان کننده نرمال را ابر 

نگهداری نمود. در صورت عدم انبار داری مناسب میزان  یک سالبه مدت نمایید و در صورت نگهداری در این شرایط می توان محصول را 

 ابد.مصرف افزایش می ی
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 نکات ایمنی:

حاوی مواد آتش زا و خطر ناک نمی باشد. در صورت پاشیده شدن بر روی پوست یا چشم با آب فراوان شستشو  روان کننده نرمال ابر

 .گردد

 بسته بندی:

 لیتری عرضه می گردد. 200و  30الی  20در بسته بندی های  محصولاین 

 ASTM C494 :استاندارد

 

 

 برای خریداران قابل اتکا می باشداطالعات فنی بر اساس قرارداد فروش   .دارد قرار قانونی پیگرد تحت و ممنوع اطالعات از برداری کپی هرگونه

 

 


