
فوقکاهندهآب/فوقروانکننده
POWER PLAST-SM  )اَبَر روان کننده(

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

این ماده براساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:
ASTM C1017/C 1017 M, ASTM C494/C494 M TYPE F, EN 934 , INSO 2930

خواص و اثرات
امکان ساخت بتن با قابلیت حفظ کارایی بین 60 تا 90 	 

دقیقه بسته به میزان مصرف و روانی اولیه
 ساخت بتن در مناطق گرمسیر	 
 ساخت و حمل بتن در مسافت های طوالنی	 
 افزایش رواني یا کارایي بتن	 
کاهش احـتمال آب انداختگی و جداشدگی سنگدانه ها	 
 بهبود خروج حباب های محبوس از بتن در حالت خمیری	 
 افزایش انسجام بتن	 
کاهش نسبت آب به سیمان	 
کاهش عیار سیمان	 
 افزایش مقاومت فشاري بتن در تمام سنین	 
کاهش استهالك پمپ بتن	 
ساخت بتن های خوش نما یا اکسپوز	 
 	SRC سازگاري با انواع سیمان هاي پرتلند و
 قابلیت کاربرد همزمان با میکروسیلیس، خاکستر بادی 	 

و سایر مواد پوزوالنی
بهبود خواص ظاهری در ساخت بتن های کم فیلر و یا 	 

کم سیمان
پرداخت سطوح بتن با صرف حداقل انرژی	 

موارد کاربرد
1- کارخانجات بتن آماده )بچینگ(

2-بتن ريزي هاي حجیم
ــام ــنگی تم ــح س ــتفاده از مصال ــا اس ــن ب ــاخت بت 3- س

ــته شکس
4- ساخت بتن با استفاده از مصالح سنگی درشت دانه

ــا ــا ب ــا ي ــورت درج ــه ص ــن ب ــرای بت ــت اج 5- قابلی
اســتفاده از پمــپ

مقدار مصرف 
ـــق ـــرف POWER PLAST-SM از طريـــ ـــدار مصــ مقـــ

ـــا  ـــد ام ـــد ش ـــخص خواه ـــي مش ـــاي کارگاه آزمايش 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 جايگزيـــن 

ســـیمان مصرفـــي خواهـــد بـــود. 
ـــا بیشـــتر  ـــر ي ـــرف: مصـــرف کمت ـــدار مص ـــر مق تغیی
ـــا مجـــوز  از محـــدوده مجـــاز ايـــن مـــاده افزودنـــی فقـــط ب
ـــع شـــیمی  ـــن شـــرکت صناي ـــوژی بت کارشناســـان تکنول

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

ـــد. ـــل بفرمايی حاص

روش مصرف
ــن  ــاط بت ــا بخــش کوچکــی از آب اخت ــد ب 1 - مي توان

مخلــوط گشــته و بــه بتــن اضافــه گــردد. 
ــزوده شــود و  ــن اف ــاده بت ــوط آم ــه مخل ــد ب 2 - مي توان
ــردد.  ــاز گ ــزي آغ ــل عمــل بتن ري ــاط کام ــس از اخت پ
3- ايــن مــاده افزودنــی بتــن را می تــوان درزمــان ســاخت

بتــن در بچینــگ و يــا بــه بتــن آمــاده در تراک میکســر 
اضافــه نمــود. 

ــق ــد به صــورت دقی ــن باي ــی بت ــواد افزودن ــن م 4- توزي
ــرد.  انجــام پذي

مشخصات فیزیکي و شیمیایی 
بنیان شیمیايي: پلی کربوکسیات

1/18 ±0/05  g/cm3 :وزن مخصوص
حالت فیزيکي: مايع 

INSO 2930-1 يون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات 
مدت نگهداري: يك سال در بسته بندي اولیه

شــرايط نگهداري: ظرف در بسته، دور از يخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترين دماي نگهداري: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندي: گالن22کیلوگرمي–بشکه1000 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
اين ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و 
محیط زيســت قرار ندارد، با اين وجود به هیچ عنوان نبايد 

بلعیده شود يا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت يا چشم بايد فوراً با آب 

شیرين فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشك مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ايمنی )MSDS( مراجعه شود. 

اين ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتايج آزمايشگاهی، تايیديه ها و مقاالت مرتبط به سايت 
آبادگران مراجعه فرمايید:

www. abadgarangroup. net 
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