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 سوپر هوازای بتن

 زای بتن بافزودنی حبا

مر بتن سکوپی هوا که به صورت کنترل شده در بتن ایجاد و باعث کاهش نفوذ پذیری و افزایش عافزودنی جهت تولید حباب های میکرو

 ذوب می گردد.ی یخ و در برابر سیکل های پی در پ

 کاربرد:

 .... بتن هایی که در مجاورت سیکل های یخ و ذوب قراردارند نظیر کانال های آب پیاده رو ها و بزرگ راه ها و 

 بتن سردخانه ها 

 جداول بتنی عرشه پل ها 

 بتن ریزی اسکله ها و شبکه های آبیاری 

 مزایا:

 ر سیکل های یخ و ذوبافزایش مقاومت بتن در براب 

 پذیری بتن و کاهش طول لوله های موئین کاهش نفوذ 

 )جلوگیری از جداشدگی شن و ماسه  )ایجاد بتن خمیری 

 جلوگیری از اب انداختن بتن 

 سازگاری با تمام تیپ های بتن سیمان 

 پایداری باالی حباب های هوای تولید شده 

 میزان مصرف:

 با توجه به نوع سیمان ، دما و زمان میکس بتن تغییر می یابد.درصد باشد که این میزان  6تا  3میزان هوای تولیدی بتن باید بین 

با توجه به شرایط اعالم شده میزان مصرف سوپر هوازا نیم در هزار وزن سیمان مصرفی می باشد )قبل از مصرف آزمایش های کارگاهی 

 صورت می گیرد(

 میکش طوالنی با اسالمپ باال باعث تفزایش میزان هوا  خواهد شد. توجه :

 روش مصرف:

 وپر هوازای بتن را به مخلوط بتن اماده اضافه نموده و به ازای هر متر مکعب یک دقیقه میکس نماییدس

 نگهداری:

+ درجه سانتی گراد و دور از فضای باز نگهداری نمایید . در این صورت می توانید این محصول را 35+ تا 3را در دمای بین  بتن سوپر هوازا

 ماه نگهداری نمایید. 6به مدت 
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 ات ایمنی:نک

 د فراوان شستشو نماییددر صورت الوده شدن چشم یا پوست محل مورد نظر را با آب سر

 بسته بندی:

 لیتری عرضه می گردد. 200لیتری و همچنین بشکه های الستیکی  30و  20ن را در گالن های سوپر هوازای بت

 

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

 


