
 
 

  

 

 بتن یحباب زا
 

 یگردد . افزودن یم  به بتن اضافه یکروسکپیم یحباب هوا یکنترل شده ا ریبتن پارس به منظور وارد نمودن مقاد یزا حباب

 یو ذوب به بتن افزوده م خبندانی یتکرار یها کلیطول عمر بتن در برابر س شیو افزا یریکاهش نفوذپذ یبتن برا یحباب زا

 شود.

 مطابقت دارد: ریز یبتن پارس با استانداردها یهوازا

 
ASTM C233,ASTM C457,ASTM C 260 - 06, ISIRI 2930 , ASTM C666 

 

 

 
 

 و اثرات : خواص

 

 دوام بتن . شیافزا-۱

 بتن . یاز آب انداختگ یریجلو گ-۲

 و درشت بتن. زیر یدانه ها ییاز جدا یریجلوگ-۳

 بتن. ییبدون کاهش کارا یامکان کاهش آب مصرف-۴

 و ذوب. خبندانی یها کلیمقاومت بتن در برابر س شیافزا-۵

 .یریو کاهش نفوذپذ نییمو یهاکاهش طول لوله-۶

آب و امالح  یرینفوذپذ زانیباعث کاهش م جهیآورد و در نت یرا فراهم م مانیس رهیاز ش یامکان رو آمدن مقدار کنترل شده ا -۷

 گردد. یبه داخل بتن م ییایمیش

 

 

 

 

 



 

 

  
 
 
 

 کاربرد : موارد

 روها. ادهیجاده ها ، بزرگراه ها، باند فرودگاه ها و پ یزیبتن ر -۱

 .یو زهکش یاریآب ین شبکه هاساخت بت -۲

 ساخت بتن سردخانه ها و اسکله ها . -۳

 . ریمناطق سردس یساخت بتن برا -۴

 ها .و بزرگراه ابانهایخ یساخت جداول بتن -۵

 

 مصرف : زانیم 

 ی، دما مانی، نسبت آب به س مانینوع س رینظ یدرصد باشد وعوامل ۶ یال ۳ نیب ستیبا یبتن م یهوا زانیکه م ییآنجا از

است ، اما  یضرور یکارگاه یزا دارند، انجام مداوم تست هامصرف مواد حباب زانیدر م ییبسزا ریو نوع سنگدانه ها تأث  طیمح

 خواهد بود  یمصرف مانیس وزن درصد ۰٫۵ یال ۰٫۱ نیغالباً ب مان،یس یهاکشور و گونه درمصرف با توجه به مصالح موجود  زانیم

  

 مصرف : روش

 از آن مخلوط گشته و به بتن اضافه گردد. یبخش ایتواند با تمام آب اختالط بتن و  یم -۱

 

 آغاز گردد. یزیتواند به مخلوط آماده بتن افزوده گردد و پس از اختالط کامل عمل بتن ر یم -۲

 

 : ییایمیو ش یکیزیف مشخصات

 عیما            :یکیزیف حالت

 یا قهوه                   :رنگ

 تریبر ل لوگرمیک  ۱٫۰۳         مخصوص: وزن

 آب در           انحالل: تیقابل

 ( BS 5075 استاندارد از کمتر) ندارد                کلر: ونی

PH :                                          ۸حدود 

 

 : مالحظات

 : ینگهدار نحوه

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

 

 : یبسته بند نوع

 یتریل ۲۲۰و  یتریل ۲۰ بشکه
 

 

 


