
منبسط کننده بتن و مالت
E. M. GROUT-500

E. M. GROUT-500 با هدف ایجـــاد انبساط قابل کنترل و امکان پیوستگي بهتر با فضـــاي 
پیرامون به بتن  و مالت اضافه مي گردد. 

این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:
ASTM C827/C827M, ASTM C806, ASTM C940

خواص و اثرات
 ایجاد انبساط قابل کنترل در بتن و مالت	 
جلوگیري از جمع شدگي و ترک خوردگي بتن و مالت	 
جلوگیري از آب انداختگي بتن	 
تسریع زمان حصول مقاومت هاي اولیه و نهایي	 
 سازگاري با انواع سیمان هاي پرتلند)بجز تیپ پنج(	 
افزایش مقاومت فشاري بتن	 
 فاقد ذرات آهن و ایجاد لکه هاي زنگ	 

موارد کاربرد
1- ســاخت مالت هاي مصرفي در زیرسازي هاي فوالدي 

ساختمان ها و ماشین آالت سنگین
2- انجام عملیات تزریق در سدها، تونل ها و. . . .  

3- انجام عملیات ترمیم و تعمیر سازه هاي بتني که باید از 
جمع شدگي بتن یا مالت جلوگیري شود. 

مقدار مصرف
 C3S براساس میزان انبساط مورد نیاز و لحاظ نمودن میزان
و C3A موجود در ســیمان و دماي هوا مقدار مصرف برای 

مالت بین 0/2 تا 0/8 درصد وزن ســیمان و برای بتن 1 تا 
3 درصد وزن سیمان می باشد. 

توجــه: بــراي ســاخت مالت هــاي کم انبســاط،  انجام 
آزمایش های کارگاهي الزامي است.  

تغییر میران مصرف : مصرف کمتر یا بیشتر از محدوده مجاز 
ایــن ماده افزودنی فقط با مجوز کارشناســان تکنولوژی بتن 
شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران امکان پذیر می باشد.

توجه: در صورت استفاده همزمان چند ماده افزودني حتماً 
با دفتر فني شرکت آبادگران تماس حاصل فرمایید. 

روش مصرف
E. M. GROUT-500 بایــد پس از اختالط کامل تمام اجزاء 

به بتن یا مالت اضافه گردد. 
 )زمان الزم براي ترکیب شــدن با بتن حدود 3 تا 5 دقیقه 
مي باشد( مالت یا بتن آماده شده باید نهایتاً تا مدت 15 تا 

20 دقیقه مورد استفاده قرار بگیرد. 
نگهداري و عمل آوري دقیق بتن اجرا شده الزامي است. 

مشخصات فیزیکي و شیمیایی 
حالت فیزیکي: پودر

رنگ: خاکستري 
0/62±0/05  g/cm3 :وزن مخصوص

یون کلر: ندارد

مالحظات 
مدت نگهداري: یکسال در بسته بندي اولیه 

شرایط نگهداري: دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید 
بهترین دماي نگهداري: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد

نوع بسته بندي: کیسه 10 کیلوگرمی
مصرف ســیمان پوزوالني یا تیپ 5 با ماده منبسط کننده 

احتمال عدم حصول نتایج کیفي الزم را به همراه دارد. 

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده  مواد خطر ساز و مضر برای سالمتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطالعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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