
فوقکاهندهآب/فوقروانکننده
REONET )اَبَر روان کننده(

مــاده کاهنــده بســیار قــوی آب اختــاط بتــن و افزاینــده بســیار قــوی کارایــی بــا قابلیت 
حفــظ کارایــی بتــن در حالــت خمیری 

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

خواص و اثرات
کاهش نسبت آب به سیمان	 
 افزایش کارایی بتن	 
 امکان ســاخت بتن با نســبت های آب به سیمان در 	 

محدوده 0/3 تا 0/4
کاهش احتمال آب انداختگی و جداشدگی سنگدانه ها	 
بهبود خروج حباب های محبــوس از بتن و مالت در 	 

حالت خمیری
 افزایش انسجام بتن	 
کاهش استهالک پمپ بتن	 
 کاهش مقدار سیمان	 
 افزایش مقاومت فشاری بتن در تمام سنین	 
 	SRC سازگاری با انواع سیمان های پرتلند و
قابلیت کاربرد همزمان با میکروسیلیس، خاکستر بادی 	 

و سایر مواد پوزوالنی

موارد کاربرد:
1- بتن های آماده

2- بتن ریزی در مقاطع باریک و پرآرماتور
3- سـاخت بتن های خوش نما و اکسپوز

)HPC( 4- ساخت بتن های توانمند
)HSC( 5- ساخت بتن های پر مقاومت
)SCC( 6- ساخت بتن های خود تراکم
)WRC( 7- ساخت بتن های نفوذناپذیر

)PAC( 8- ساخت مالت های تزریقی
9- قابلیت اجرای بتن به صورت درجا یا با استفاده از پمپ

مقدار مصرف 
مقــدار مصــرف REONET از طریــق آزمایش هــای کارگاهــی
مشــخص خواهــد شــد امــا بســته بــه طــرح اختــالط بتــن 
)انــدازه و نــوع مصالــح ســنگی، عیــار ســیمان، نســبت آب 
بــه ســیمان، دمــای هــوا و نحــوه ســاخت( مقــدار مصــرف 
حــدود 0/1 تــا 1/2 درصــد وزن ســیمان و مــواد جایگزیــن 

ســیمان مصرفــي خواهــد بــود.
ــتر  ــا بیش ــر ی ــرف کمت ــرف: مص ــدار مص ــر مق تغیی
ــوز  ــا مج ــط ب ــی فق ــاده افزودن ــن م ــاز ای ــدوده مج از مح
ــیمی  ــع ش ــرکت صنای ــن ش ــوژی بت ــان تکنول کارشناس

می باشــد. امکان پذیــر  آبادگــران  ســاختمان 
در صــورت مصــرف همزمــان چنــد مــاده افزودنــی بتــن 
حتمــاً بــا دفتــر فنــی شــرکت آبادگــران تمــاس حاصــل 

بفرماییــد.

روش مصرف
ــی از آب اختـــالط ــش کوچکـ ـــا بخـ ـــد ب 1-می توان

مخلـــوط گشـــته و بـــه بتـــن اضافـــه گـــردد.
ـــود ـــزوده ش ـــن اف ـــاده بت ـــوط آم ـــه مخل ـــد ب 2-می توان
ــاز  و پـــس از اختـــالط کامـــل عمـــل بتن ریـــزی آغـ

گـــردد.
ـــاخت ـــان س ـــوان در زم ـــی را می ت ـــاده افزودن ـــن م 3-ای
ـــراک میکســـر  ـــاده در ت ـــن آم ـــا بت ـــه بچینـــگ و ی ـــن ب بت

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

دقیـــق انجـــام پذیـــرد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
بنیان شیمیایی: پلی کربوکسیالت

حالت فیزیکی: مایع
1/08±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 ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز 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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