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افزودني مکمل دوغاب تزریق بر پایه پليمرهاي مصنوعي كه قادر اســت ضمن كاهش قابل 
مالحظه آب اختالط، با اصالح شــکل ظاهري دوغاب از بــروز پدیده آب انداختگي تا حد 

چشمگيري جلوگيري نماید.

خواص واثرات 
كاهش نسبت آب به سيمان در حدود 12 % تا 30 %	 
بهبود كارایي و مدت زمان حفظ كارایي	 
سهولت پمپاژ و كاهش استهالک تجهيزات	 
ســازگاري با انواع سيمان هاي اســتاندارد )پيش از 	 

مصرف با ســيمان هاي دیرگير نظير نوع 5 الزم است 
زمان گيرش كنترل شود(

افزایش انسجام و قوام مخلوط	 
جلوگيري از خزش و انقباض مخلوط	 
كاهش نفوذپذیري	 

موارد كاربرد
1- در صورت وجود هرگونه قالب بندي پيچيده 

2-وجود ســنگدانه هاي شکســته در مخلوط هاي بتني و 
سيماني

3- در مخلوط هایي كه كاهش نسبت آب به مواد سيماني 
مد نظر باشد

4- ساخت دوغاب هاي تزریق

مقدار مصرف
مقــدار دقيق مصــرف از طریق آزمایش هــاي كارگاهي 
مشخص مي شــود. این مقدار مي تواند در محدوده 0/6 تا 

1/2 درصد وزن سيمان مصرفي باشد.
تغييــر مقدار مصرف: مصرف كمتر یا بيشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودني فقط مي تواند با مجوز كارشناســان 
تکنولوژي بتن شــركت صنایع شيمي ساختمان آبادگران 

انجام پذیرد.

روش مصرف
1- مي تواند با بخش كوچکي از آب اختالط مخلوط گشته 

و سپس با سایر تركيبات مخلوط شود .
2- مي تواند به مخلوط آماده افزوده شود و پس از اختالط 

كامل، مخلوط اجرا شود .
3- توزیــن مواد افزودني بتن بایــد به صورت دقيق انجام 

پذیرد .

مشخصات فيزیكي وشيميایی
حالت فيزیکی: مایع
رنگ: قهوه ای تيره

1/20±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص
INSO 2930-1 یون كلر: مطابق با استاندارد 

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اوليه

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقيم نور خورشيد

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتيگراد
نوع بســته بنــدی: گالن 24 كيلوگرمي - بشــکه 1000 

كيلوگرمي

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر براي سالمتي و 
محيط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هيچ عنوان نباید 

بلعيده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
توصيــه مي گــردد در هنگام كار نمودن بــا هرگونه ماده 
شــيميایي از ماسک، دســتکش و عينک ایمني استفاده 

نمایيد.
درصورت برخورد اتفاقي با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

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

این ماده آتش زا نيست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تایيدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایيد:

www. abadgarangroup. net 
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