
 
 

  

 

 

   ریفوق روان کننده زودگ

 
 یو حصول مقاومت فشار رشیزمان گ عیدر تسر یمؤثر اریبتن نقش بس یریاسالمپ وکاهش نفوذپذ شیمحصول عالوه برافزا نیا

 . دینمایم یریبتن جلوگ یدما رو عیسر راتییاز تغ یناش یتر دارد، ضمن آنکه از اثرات منفباالتر در زمان کوتاه 

 

 . دارد مطابقت  ۲۹۳۰ISIRI رانیا یواستاندارد مل E type 494C ASTMبتن پارس بااستاندارد ریروان کننده زود گ فوق

 

 
 

  و اثرات : خواص

 % ۲۰ یال  % ۱۲در حدود  مانیکاهش نسبت آب به س - ۱

 اسالمپ( . شیبتن )افزا یروان شیافزا -۲

 . عیسر یبتن و کاهش زمان بازنمودن قالبها و امکان بار گذار ییو نها هیاول رشیزمان گ عیتسر -۳

 بتن . یزدگ خیاز  یریجلوگ -۴

 سهولت پمپاژ . -۵

 پرتلند . یها مانیبا انواع س یسازگار -۶

 بتن . یریانسجام وکاهش نفوذ پذ شیافزا -۷

 بتن . یمقاومت فشار شیافزا -۸

 . قهیدق ۲۰ یال ۱۰مپ زمان حفظ اسال -۹

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 کاربرد :  موارد

 سرد . یمسلح در هوا ریمسلح و غ یبتن در انواع سازه ها یاجرا -۱

 زدن بتن . خیاز  یریو جلوگ ریدر مناطق سرد س یزیبتن ر -۲

 . دهیتن شیپ یساخته و بتن ها شیقطعات پ دیتول -۳

 ها ، سدها، کانال ها .، پل  وارهایها ، ستون ها ، د یبتن دال ها ، پ یاجرا -۴

 لغزنده . یبا قالب ها یزیبتن ر -۵

 

 مصرف :  زانیم

مشخص خواهد شد اما بسته به اسالمپ  یکارگاه یهاشیآزما قیطر از بتن پارس  ریزودگ کننده روان فوق  مصرف قیدق زانیم

 خواهد بود. یمصرف مانیدرصد وزن س ۱/۲ یال /۶ نیب زانیم نیامان،یو نسبت آب به س یموردنظر و نوع مصالح سنگ

 

 مصرف : روش

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

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

 

  
 : ییایمیو ش یکیزیف مشخصات

 تریبر ل لوگرمیک ۱/۵  مخصوص :  وزن

               عیما      : یکیزیف حالت

 یا قهوه             : رنگ

PH :              ۷/۵ حدود 

 ( BS 5075 استاندارد از کمتر) ندارد          کلر :  ونی

 

 : مالحظات

 : ینگهدار نحوه

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

 

 : یبسته بند نوع

 یتریل ۲۲۰و  یتریل ۲۰ بشکه

 
 
 

 
 


