
روان کننده بتن
POZZOCRETE

ماده کاهنده آب و افزاینده کارایی بتن با قابلیت افزایش مدت زمان کارایی بتن در حالت 
خمیری

این ماده براساس استانداردهای زیر قایل ارزیابی می باشد:
ASTM C494/C494 M TYPE A, EN 934, INSO 2930 

خواص و اثرات
کاهش نسبت آب به سیمان در حدود 5 % تا 12 %	 
افزایش اسالمپ یا کارایی بتن	 
افزایش دوام بتن از طریق کاهش نفوذپذیری	 
افزایش مقاومت بتن در سنین اولیه	 
بدست آوردن سطوح صاف و یکنواخت برای بتن های 	 

اکسپوز یا خوش نما
جلوگیری از به وجود آمدن ترک های سطحی 	 
سهولت پمپاژ	 
جلوگیری از خزش و انقباض بتن	 
افزایش مدت زمان کارایی بتن	 
جلوگیری از آب انداختگی بتن	 
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند و مواد پوزوالنی	 
دست یابی به طرح اختالط های اقتصادی	 

موارد کاربرد
1- بتن ریزی با استفاده از پمپ

2- بتن ریــزی تیرهــا، دال هــا، عرشــه پل هــا، ســتون ها و
ــی ــای برش دیواره

3- ساخت بتن با استفاده از مصالح سنگی شکسته
4- ساخت بتن در مناطق گرمسیر

5- ایجاد و حفظ کارایی در بتن های آماده
6- ســاخت بتن هایــی کــه مصالــح ســنگی آن هــا درصــد

جــذب آب زیــادی دارنــد.
ــی ــح در بتن های ــبندگی مصال ــدار چس ــش مق 7- افزای

ــد. ــبی ندارن ــدی مناس ــه دانه بن ک

مقدار مصرف
مقــدار دقیــق مصــرف از طریــق آزمایش هــای کارگاهــی

ــد در محــدوده  ــدار می توان ــن مق مشــخص می شــود. ای
0/5 تــا 1/5 درصــد وزن ســیمان و مــواد جایگزیــن 

ســیمان مصرفــی باشــد.
ــا  ــر یـ ــرف کمتـ ــرف: مصـ ــدار مصـ ــر مقـ تغییـ
ـــط  ـــی فق ـــاده افزودن ـــن م ـــاز ای ـــدوده مج ـــتر از مح بیش
می توانـــد بـــا مجـــوز کارشناســـان تکنولـــوژی بتـــن 
ـــام  ـــران انج ـــاختمان آبادگ ـــیمی س ـــع ش ـــرکت صنای ش

پذیـــرد.
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
ـــن ـــاط بت ـــی از آب اخت ـــش کوچک ـــا بخ ـــد ب 1- می توان

ـــه گـــردد. ـــه بتـــن اضاف ـــوط گشـــته و ب مخل
ــزوده  ــن افـ ــاده بتـ ــوط آمـ ــه مخلـ ــد بـ 2 - می توانـ
شـــود و پـــس از اختـــاط کامـــل عمـــل بتن ریـــزی 

آغـــاز گـــردد.
3- ایـــن مـــاده افزودنـــی بتـــن را میتـــوان در زمـــان

ســـاخت بتـــن در بچینـــگ و یـــا بـــه بتـــن آمـــاده در 
تـــراک میکســـر اضافـــه نمـــود. 

ــورت ــد به صـ ــن بایـ ــی بتـ ــواد افزودنـ ــن مـ 4- توزیـ
دقیـــق انجـــام پذیـــرد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
1/08±0/05 g/cm3:وزن مخصوص

حالت فیزیکی: مایع
رنگ: قهوه ای تیره

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 سامتی 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 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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