
فوقکاهندهآب/فوقروانکننده
ABAPLAST  WRL-4623  )اَبَر روان کننده(

ماده کاهنده بســیار قوی آب اختالط و افزاینده بســیار قوی کارایی با قابلیت حفظ زمان 
کارایی بتن در حالت خمیری 

این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد: 
ASTM C1017 /C1017 M, ASTM C494 /C494M TYPE F, EN 934, INSO 2930

خواص و اثرات
امكان ساخت بتن با قابليت حفظ كارايى بين 60 تا 90 	 

دقيقه بسته به ميزان مصرف و روانى اوليه
ساخت بتن در مناطق گرمسير	 
ساخت و حمل بتن در مسافت های طوالنى	 
افزايش روانى يا كارايى بتن	 
بهبود خــروج حباب های محبــوس از بتن در حالت 	 

خميری
افزايش انسجام بتن	 
كاهش نسبت آب به سيمان 	 
كاهش عيار سيمان	 
افزايش مقاومت فشاری بتن در تمام سنين	 
كاهش استهالک پمپ بتن	 
ساخت بتن های خوش نما يا اكسپوز	 
 	SRC سازگاری با انواع سيمان های پرتلند و
قابليت كاربرد همزمان با ميكروسيليس، خاكستر بادی 	 

و ساير مواد پوزوالنى
بهبود خواص ظاهری در ســاخت بتن های كم فيلر و يا 	 

كم سيمان
پرداخت سطوح بتن با صرف حداقل انرژی	 

 موارد كاربرد
1- کارخانجات بتن آماده )بچینگ(

2- بتن ریزی های حجیم
ــح ســنگی تمــام ــا اســتفاده از مصال ــن ب 3- ســاخت بت

ــته شکس
4- ســاخت بتــن بــا اســتفاده از مصالــح ســنگی

نه ا شــت د ر د
5- قابلیــت اجــرای بتــن بــه صــورت درجــا یــا با اســتفاده

پمپ از 

 مقدار مصرف 
ــق ــرف  ABAPLAST WRL-4623    از طریـ ــدار مصـ مقـ
ـــا  ـــد ام ـــد ش ـــخص خواه ـــی مش ـــای کارگاه آزمایش ه
ـــح  ـــوع مصال ـــدازه و ن ـــن )ان ـــه طـــرح اختـــاط بت بســـته ب
ــار ســـیمان، نســـبت آب بـــه ســـیمان،  ســـنگی، عیـ
ـــدود  ـــرف ح ـــدار مص ـــاخت( مق ـــوه س ـــوا و نح ـــای ه دم
0/4 تـــا 0/8 درصـــد وزن ســـیمان و مـــواد جایگزیـــن 

ـــود. ـــد ب ـــی خواه ـــیمان مصرف س
ـــا بیشـــتر  ـــر ی ـــرف: مصـــرف کمت ـــدار مص ـــر مق تغيي
ـــا مجـــوز  از محـــدوده مجـــاز ایـــن مـــاده افزودنـــی فقـــط ب
ـــع شـــیمی  ـــن شـــرکت صنای ـــوژی بت کارشناســـان تکنول

ــد. ــر می باشـ ــران امکان پذیـ ــاختمان آبادگـ سـ
درصـــورت مصـــرف همزمـــان چنـــد مـــاده افزودنـــی 
ـــاس  ـــران تم ـــی شـــرکت آبادگ ـــر فن ـــا دفت ـــاً ب ـــن حتم بت

ـــد. ـــل بفرمایی حاص

روش مصرف
1- می توانـــد بـــا بخـــش کمـــی از آب اختـــاط بتـــن

ـــردد. ـــه گ ـــن اضاف ـــه بت ـــته و ب ـــوط گش مخل
ـــود ـــزوده ش ـــن اف ـــاده بت ـــوط آم ـــه مخل ـــد ب 2- می توان

ــاز  و پـــس از اختـــاط کامـــل عمـــل بتن ریـــزی آغـ
گـــردد.

ـــاخت ـــان س ـــوان در زم ـــی را می ت ـــاده افزودن ـــن م 3- ای
بتـــن در بچینـــگ و یـــا بـــه بتـــن آمـــاده در تـــراک 

ـــود. ـــه نم ـــر اضاف میکس
ــورت ــد به صـ ــن بایـ ــی بتـ ــواد افزودنـ ــن مـ 4- توزیـ

دقیـــق انجـــام پذیـــرد.

 مشخصات فيزيكى و شيميايى
بنیان شیمیایی: پلی کربوکسیات

حالت فیزیکی: مایع
1/18±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+  تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: گالن 22 کیلوگرمی 

       بشکه 1000 کیلوگرمی

حفاظت و ايمنى
ایــن مــاده در محــدوده مــواد خطــر ســاز و مضــر بــرای 
ســامتی و محیــط زیســت قــرار نــدارد، بــا ایــن وجــود 
بــه هیــچ عنــوان نبایــد بلعیــده شــود یــا بــا چشــم تماس 

داشــته باشــد. 
ــد  ــا چشــم بای ــا پوســت ی ــی ب درصــورت برخــورد اتفاق

ــراوان شســته شــود.  ــا آب شــیرین ف ــوراً ب ف
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات 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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