
 
 

  

 

 

 بتن پارس ریزودگ 

 
 شیافزا و ونیدراتاسیه عیکه پس از افزوده شدن به بتن سبب تسر گرددیعرضه م یو پودر عیبتن است که به دو صورت ما یاز مواد افزودن یا گونه

ب یترک مانیس ونیدراسیحاصل از ه میکلسدیدروکسیماده با ه نیاگردد. یبتن م هیمقاومت اول شیباعث افزا جهیروند سخت شدن مالت و بتن ودرنت

کربنات شود. یم ناتیو آلوم کاتیلیواکنش س عیحاصل از واکنش موجب تسر دهد که سود یم لینامحلول وسود را تشک میشود وکربنات کلس یم

 یعمل م ییایمیش یدر واکنش ها زوریکاتال کیماده مانند  نیگردد ا یمقاومت بتن م شیشده از واکنش فوق سخت شده وباعث افزا دیتول میکلس

 چسبد. یبه سطوح مورد نظر به آن م دیاتصال بتن جد محضکند وبه 

 

 مطابقت دارد: ریز یبتن پارس با استانداردها ریزودگ

 
ASTM C1141, ASTM C1398 

 

ASTM C827  و  ASTM C1436 

 

 
 و اثرات: خواص

 رشیدر زمان گ عیتسر

 بتن یچسبندگ شیافزا

 ونیدراسیه یدما شیافزا

 بتن یزدگ خیاز  یریجلوگ

 مقاومت باالتر در زمان کوتاهتر حصول

 ومحافظت از بتن ینگهدار یزمان الزم برا کاهش

  
 کاربرد: موارد

 سرد یدر هوا یزیر بتن

 تیشات کر ای یپاش بتن

 کانال ها و تونل ها نگینیال

 زمان باز نمودن قالبها عیتسر

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 دار بیدر سطوح ش یزیر بتن

 یبتن یدر سازه ها یمیترم یکارها انجام

 وجود ندارد یکه امکان قالب بند ییستفاده در محل هاا قابل
 

 

  مصرف: زانیم

 قیدق زانیبدست آوردن م یگردد که برا یم مانیدرصد وزن س ۷ یال ۲به مصرف  هیتوص محل اجرا  یالزم و دما رشیبتن ، زمان گ اریع برحسب

 . است یالزام یکارگاه یهامصرف ، انجام آزمون
 

 مصرف: روش

در محل خروج مصالح)نازل( به مخلوط خشک افزوده  یسپس آب مصرف مییخشک بتن مخلوط نما یبا اجزا ستیبا یرا م یبتن پارس پودر ریزودگ

شات  ای یزیبتن ر  اتیعمل عاًیپس از آماده شدن بتن به مخلوط افزوده شود و پس از اختالط کامل سر ستیبا یم  عیبتن پارس ما ری. زودگشودیم

 . میانجام ده را تیکر

 

 :توجه 

 

و  یخشک نوع پودر تیدستگاه شات کر یدارد.برا یبستگ تیمواد با بتن و نوع دستگاه شات کر نیبه نحوه اختالط ا عیو ما یپودر ریزودگ انتخاب

 دارد. یشتریب یسازگار عیمالت هم نوع ما رشیگ عیتسر ایپاشش  یمناسب است. برا عیما ریتر نوع زودگ تیدستگاه شات کر یبرا

 

 : ییایمیوش یکیزیف مشخصات

 

 عیما  یپودر         یکیزیف حالت

 زرد دیسف رنگ

 تریبر ل لوگرمیک ۱٫۱۲ برمترمکعب لوگرمیک۸۰۰ مخصوص وزن

 ندارد ندارد کلر ونی

PH     ۱۲ ۱۰ 

 

 :مالحظات

 : ینگهدار نحوه

 باشد. یم یقابل نگهدار گرادیدرجه سانت ۳۵ یال ۵ ی، در دما دینور خورش یوالن، دور از رطوبت و تابش ط هیاول یسال در بسته بند کی

 

 : یبسته بند نوع

 یتریل ۲۲۰و  یتریل ۲۰: بشکه   عیبتن ما ریزودگ

 

 یلوگرمیک ۲۵ یها سهی: در ک یبتن پودر ریزودگ

 

  
 
 


