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 روان کننده نرمال

جهت بتن ریزی در هوای معتدل  جهت باال بردن روانی بتن بر پایه لیگنوسولفونات کلسیم اصالح شدهو کاهنده آب کم مصرف  افزودنی

 می باشد.

 مزایا: 

  درصد 10الی  درصد 5میزان حداقل قابلیت کاهش نسبت آب به سیمان به 

 افزایش روانی بتن بدون افزایش میزان آب 

 پمپ کردن بسیار آسان و ساده و صدمه نزدن به ماشین آالت 

 کاهش نفوذ پذیری بتن 

 بهبود سطح تماس بتن 

 کاهش ترک های ناشی از انقباض بتن 

 بتن ریزی در شرایط دشوار 

 کاربرد:

 بتن ریزی با پمپ 

  و ماسه مصرفی نامرغوببتن ریزی با شن 

 .... بتن ریزی های حجیم نظیر تیر ها، ستون ها، عرشه پل، دیوار و 

 :نحوه عملکرد در بتن

بتن و همچنین کاهش آب روانی ذرات سیمان باعث پخش سیمان گردیده که این امر نهایتا افزایش  یاین محصول با اثر گذاری بر رو

 را بهمراه خواهد داشت.انداختگی و جداشدگی و بهبود کارایی بتن 

 :مصرفمیزان و نحوه 

 .مخلوط و سپس به بتن اضافه نماییدمیکسر اضافه نمایید یا با مقدار کمی از آب اختالط بتن  به مخلوط بتـن آماده درروان کننده بتن را 

درصد وزن سیمان مصرفی در بتن  2/1تا  5/0محدوده مصرف این محصول بین  . پس از اختالط کامل عملیات بتن ریزی را انجام دهید

 )مالک میزان دقیق مصرف، آزمایش های کارگاهی خواهد بود( می باشد

  نگهداری:

درجه سانتی گراد و در مکانی سر پوشیده و به دور از تابش آفتاب و گرما نگهداری شود در این شرایط این محصول  5در دمای باالتر از 

 د.قابل انبارداری بیش از یکسال را دار

  نکات ایمنی:

در صورت پاشیده شدن بر روی پوست یا چشم بالفاصله محل را با آب فراوان سرد . می باشد نروان کننده حاوی مواد آتش زا و خطرناک 

 شستشو نمایید.
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  بسته بندی:

 لیتری عرضه می شود. 200لیتری و  30لیتری،  20این محصول در گالن های پالستیکی مناسب 

 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


