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 نرمال فوق روان کننده

کارا و خود  های مقاوم که برای ساخت بتنجهت بتن ریزی سریع بر پایه نفتالین سولفونات کاهنده آب و افزایش روانی بتن افزودنی مایع  

  .متراکم مورد استفاده قرار می گیرد

 مزایا:

 سازگاری با انواع سیمان های پرتلند 

  درصد 20تا  نسبت آب به سیمانکاهش 

 افزایش مقاومت فشاری و نفوذ ناپذیری 

 افزایش انسجام و سهولت پمپاژ 

 افزایش اسالمپ  

  عدم ایجاد تغییر در زمان گیرش بتن 

  جلوگیری از خزش و انقباض بتن 

 کاهش نفوذپذیری بتن 

 کاربرد:

 ها، پی ها ، ستون ها ، دیوارها ، پل ها وجرای بتن دال ا . . . 

 ساخت بتن های پر مقاومت 

 ناسب برای قطعات بتن پیش ساختهم 

 بتن ریزی در مقاطع با تراکم آرماتور باال 

 و پیش تنیده بتن ریزی با قالبهای لغزنده 

 ای خاص که برای اجرا نیاز به تاخیر گیرش اولیهھای پیوسته در سازه ھبتن ریزی 

  حجیم یا مقاطع بتنی با مساحت باالبتن 

 ی که مصالح سنگی آنها درصد جذب آب زیاد دارندیساخت بتن ها 

 نحوه عملکرد در بتن:

برای بتن ریزی در آب و می گردد و بتن  و مقاومت افزایش وزن مخصوص موجبای ھش فضاھبا کاروان کننده این فوق 

 سب است.منا محیط دریاییو همچنین  وای معتدل، گرم و خشکھ

 :مصرفمیزان و نحوه 

میکسر اضافه نمایید یا با مقدار کمی از آب اختالط بتن مخلوط و سپس به بتن اضافه  به مخلوط بتـن آماده درفوق روان کننده بتن را 

مصرفی  درصد وزن سیمان 2/1تا  4/0محدوده مصرف این محصول بین  . نمایید . پس از اختالط کامل عملیات بتن ریزی را انجام دهید

 .)مالک میزان دقیق مصرف، آزمایش های کارگاهی خواهد بود( در بتن می باشد
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 نگهداری:

و سرما  درجه سانتی گراد و در مکانی سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب و گرما 30تا   10روان کننده نرمال را در دمای بین فوق 

 نگهداری نمود. یک سالنگهداری نمایید و در صورت نگهداری در این شرایط می توان محصول را به مدت 

 ایمنی:

از عینک و دستکش استفاده شود .در صورت تماس با چشم سریعاً با هنگام مصرف  .مواد آتش زا و خطر ناک نمی باشد حاویاین محصول 

 . مقدار فراوانی آب شسته شود

 بندی:بسته 

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

 ASTM C494استاندارد 

 

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

 

 


