
 

  
 شرح

Durafit ®Fiteon فوذ ن ، کاهششرایط سخت محیطی دربتن کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام برای که  باشدمی بتنپودری  یک افزودنی

 دیگر کاربردهایی کهها و استخرها، مخازن بتنی، دیوارهای حائل، فونداسیون بندی حجم بتن درو دیگر مواد مضر به بتن و همچنین آب آب

 باشد.مناسب می ،استایزوالسیون و افزایش دوام بتن نیاز به 

بندی و کاهش نفوذپذیری بسیار مطلوب در بتن باعث آب ،ا عملکرد چندگانهبباشد که می ارتقا دهنده دوام و پایایی بتنیک این محصول 

ه آنکه اکثر باتوجه باستفاده از فیلرها  .شوددر نقش فیلر باعث کاهش حفرات مویین می پودر پوزوالن طبیعیبا داشتن  افزودنیدد. این گرمی

باشد. ر میگریزناپذی ،در رسیدن به بتنی با حداقل نفوذپذیری ،باشندتولیدی در بسیاری از معادن شن و ماسه فاقد فیلر کافی می هایماسه

 گردد. پوزوالن باعث کاهش مناسب حجم و اندازه لوله های مویین می نوع استفاده از این

پوزوالن به کار رفته در این افزودنی در فرآیندی جداگانه با واکنش با محصوالت هیدراتاسیون سیمان باعث افزایش مقاومت بتن سخت شده 

با اشد که باین افزودنی حاوی مواد هیدروفوبیک میاز سوی دیگر به همراه دارد. گردد و تراکم بیشتر بتن و کاهش نفوذپذیری بیشتر را می

ر هر چه بیشت افزایشباعث گردد و می هانآبه ورود آب  مانع های موییندر لوله ایبا خاصیت دافعه ایجاد غشاییخاصیت آبگریزی و  ایجاد

هتر باشد که باعث توزیع بکنندگی نیز میدارای خاصیت روانکمی همچنین این افزودنی . شودمیبندی آن و آبپذیری بتن نانفوذخاصیت 

 گردد.محصول و تراکم بیشتر بتن تازه می

 مشخصات

 پودر: حالت 

 ( دانسیتهC°02): 25/2 ± 1/0  

 سفید مایل به قرمز: رنگ 

 میزان یون کلر: بدون کلر 

 مصرف نحوه

 انجام از پس تنها مصرف دقیق مقدار. باشدمی بتن کیلوگرم سیمان مصرفی در 122 کیلوگرم برای هر 3تا  0 مصرف بین بهینه مقدار

دقیقه عملیات مخلوط کردن بتن در بچینگ  4حداقل  است. تعیین قابلدوام و نفوذپذیری  نیاز موردو بر اساس الزامات  موردی آزمایشات

پس از اضافه کردن این محصول ادامه پیدا کند. در صورت استفاده از این محصول در تراک میکسر به ازای هر متر مکعب بتن یک دقیقه 

 دقیقه(. 5عملیات مخلوط کردن با دور تند انجام گیرد )حداقل 

 کاربرد

 آماده بتن 

 بندبتن آب 

 ساخته پیش قطعات 

 تنیده پیش بتن 

 بتن با دوام باال 

 بندیبسته

 گردد:های زیر ارائه میبندیاین محصول در بسته

  کیلویی 05کیسه 

 احتیاط

 مجاز بوده و همانند پوزوالن بهتر است که جایگزین مقداری از سیمان مصرفی گردد. این محصولاز مقدار پیشنهادی باالتر های مصرف درصد

گردد که سازگاری آن با دیگر محصوالت قبل از سازگار است ولی در هر صورت پیشنهاد میهای دیگر بسیاری از افزودنیاین محصول با 

 استفاده آزمایش گردد.

که سازگاری  MarounPlastها سری کنندهگردد که به منظور افزایش کارایی بتن تازه در استفاده از این محصول، از فوق روانپیشنهاد می

 کاملی با آن دارند، استفاده گردد.

و  بهبود دهنده دوام

 بتنبندکننده آب
Durafit 

 



 

 ایمنی

گردد. با این وجود در هنگام استفاده بهتر است که از دستکش و باشد و باعث عوارض پوستی نمیاین محصول ماده شیمیایی کم ضرری می

 .دشو مراجعه پزشک به پوستی التهاب صورت در شود و شسته آب با دهان یا چشم با تماس صورت درعینک محافظتی استفاده گردد و 

 همچنین با توجه به ماهیت پودری محصول، استفاده از ماسک اجباری است.

 پشتیبانی فنی

 تماس حاصل فرمایید. 201-03422132در صورت نیاز به اطالعات بیشتر و ارتباط با کارشناسان فنی این شرکت خواهشمند است با شماره 

 

 

و بهبود دهنده دوام 

 بتنبندکننده آب
Durafit 

 


