
 

  

 فوق روان کننده بتن

 حفظ اسالمپخاصیت با 
Maroun Plast Ultra  

 

 شرح

 Fiteon® Maroun Plast Ultra ّای  پلیوش پایِ تش ٍ خاصیت کاٌّذگی آب تاال تا خاصیت حفظ اػالهپای کٌٌذُ فَق سٍاى

 ػاختػالٍُ تش  هحصَلایي اص . اػت ایشاى G   ٍ2930ًَع  ASTM C494-16اػتاًذاسدّای تش هٌطثك کشتکؼیالتی چٌذگاًِ تَدُ ٍ

تِ هٌظَس افضایؾ دس همادیش کن تَاى  هشتَطِ، هی سئَلَطی ٍ هکاًیکی خَاف کؼة ٍ ّای خاف ّواًٌذ تتي پشتَاى ٍ تتي خَدتشاکن تتي

 لذست اص تاصُ، ایي هحصَل ػالٍُ تش حفظ کاسایی فَق الؼادُ تتي .ّای هؼوَل اػتفادُ ًوَد کاسایی ٍ پوپ پزیشی دس ػاخت تتي

ّای تَاًوٌذ دس ؿشایط آب ٍ َّایی گشم ٍ ّوچٌیي دس  تشای ػاخت تتيتَاى اص آى  کِ دس ًتیجِ هی اػت تشخَسداس ًیض تاالیی کٌٌذگی سٍاى

 ػیواى تِ آب ّای ًؼثت دس آى هَثش ػولکشد افضٍدًی ایي ػوذُ ّای ٍیظگی اص. سیضی تا فاصلِ حول طَالًی لاتل اػتفادُ اػت ؿشایط تتي

. تاؿذ هی کاستشدی ٍیظُ ّای تتي اًَاع دیگش ٍ تَاًوٌذ ّای تتي ػاخت دس کاسایی حفظ تش ػالٍُ کِ تاؿذ هی دسصذ 30 حذٍد دس

ٍ لزا تتي ػاختِ ؿذُ تا هماٍهت تاال دس تشاتش جذاؿذگی رسات ٍ آب اًذاختگی تَدُ  Fiteon® Maroun Plastػشی هحصَالت  ٍیظگی

  .تاؿذ اص لَام تاالیی تشخَسداس هی ّا آى

 مشخصات

 هایغ: حالت 

  ِداًؼیت(C°20): 02/0 ± 03/1  

 سٍؿي لَُْ ای: سًگ 

 PH :0.9 ± 3 

 ِ  ػاًتیگشاد دسجِ -3 حذٍد: اًجواد ًمط

 دسصذ 1/0کوتش اص : کلش یَى هیضاى 

  هحتَای جاهذ(ػاػت دس دهای  24C°105% :)5 ± 40  

 مصرف نحوه

 اًجام اص پغ تٌْا هصشف تْیٌِ همذاس. تاؿذ هی یػیواىهَاد کیلَگشم  100کیلَگشم تشای ّش  7/0 تا 2/0 تیيهصشف  پیـٌْادی همذاس

 .اػت تؼییي لاتل ًیاص هَسد سئَلَطی ٍ هکاًیکی خصَصیات ٍ هخلَط کاسایی تش هَثش هحلی ؿشایط داؿتي ًظش دس تا ٍ هَسدی آصهایـات

دلیمِ  5حذالل . تتي، تا آب اختالط هخلَط گشدد هخلَط تِ Ultra Fiteon® Maroun Plast گشدد کِ لثل اص اضافِ کشدى پیـٌْاد هی

اداهِ  ٍ تا حصَل تِ یک هخلَط ّوگي دس هشحلِ ًْایی اختالطایي هحصَل ػولیات هخلَط کشدى تتي دس تچیٌگ پغ اص اضافِ کشدى 

  .یاتذ

 کاربرد

  ّا اًَاع پَصٍالىتا 

 آهادُ تتي 

 ػاختِ پیؾ لطؼات 

  تتي خَدتشاکن(SCC) 

 تَاًوٌذ  تتي (HPC) 

 بنذی بسته

 :گشدد ّای صیش اسائِ هی تٌذی ایي هحصَل دس تؼتِ

  لیتشی 10گالي 

 IBC 1000 لیتشی 

 احتیاط

تشای هصشف دسصذّای تاالتش اص همادیش پیـٌْادی، آصهایـات تکویلی تِ هٌظَس تشسػی خَاف . حتوا لثل اص هصشف تِ خَتی ّن صدُ ؿَد

پذیذُ . تاؿذ هتفاٍت هختلف، ّای ػیواى دس تَاًذ اػتفادُ تیؾ اص حذ ایي هحصَل هی تاثیشات. ٍ ػخت ؿذُ حتوا اًجام گیشد تتي تاصُ

جذاؿذگی دس تتي تاصُ کوتش گضاسؽ ؿذُ اػت  تشاتش دس تاال ایجاد هماٍهت ػلت تِجذاؿذگی دس هصشف دٍصّای تاالتش اص حذ پیـٌْادی، 

 .ٍاًذ هٌجش تِ تاخیش دس گیشؽ تتي گشددتٍلی هصشف دٍصّای تاال هی

 



 

 .ّا پشّیض گشدد هگش ایي کِ تَلیذ کٌٌذُ آى سا هجاص تذاًذ گشدد کِ اص تشکیة ٍ یا اػتفادُ اص ایي افضٍدًی تا دیگش افضٍدًی پیـٌْاد هی

 سا هحصَل ؿذى رٍب اص پغ صَست ایي دس. یاتذ هی تاص سا خَد خَاف اتاق دهای دس ؿذى رٍب اص پغ صدگی، یخ صَست ایي هحصَل دس

دسجِ  40تا  5دس دهای  ٍ تؼتِ دس ظشف دس تَلیذ اص پغ ػال یک هحصَل ًگْذاسی صهاى هذت .تضًیذ ّن کاهل، ّوگٌی حصَل تا

  .تاؿذ هی خَسؿیذ ًَس اص دٍسػاًتیگشاد 

 ایمنی

تا ایي ٍجَد دس ٌّگام اػتفادُ تْتش اػت کِ اص دػتکؾ ٍ ػیٌک هحافظتی اػتفادُ گشدد ٍ . تاؿذ ایي هحصَل هادُ ؿیویایی کن ضشسی هی

 .ؿَد هشاجؼِ پضؿک تِ پَػتی التْاب صَست دس ؿَد ٍ ؿؼتِ آب تا دّاى یا چـن تا تواع صَست دس

 پشتیبانی فنی

 .تواع حاصل فشهاییذ 021-26400130استثاط تا کاسؿٌاػاى ایي ؿشکت خَاّـوٌذ اػت تا ؿواسُ دس صَست ًیاص تِ اطالػات تیـتش ٍ 
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