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 شرح

last P Maroun ®Fiteon بر طبقمن های کربکسیالتی چندگانه وپلیمر پایه بر باال بسیار با خاصیت حفظ اسالمپای کننده فوق روان 

 کنندگیروان قدرت از بر حفظ کارایی فوق العاده بتن تازه،این محصول عالوه  .است ایران 0392و   Gنوع  ASTM C494-16استانداردهای

های خاصیت حفظ اسالمپ بسیار باالی این محصول موجب شده است تا بتوان از این محصول برای ساخت بتن .است برخوردار نیز باالیی

 روی رب مختلف آزمایشات اساس برریزی با فاصله حمل طوالنی استفاده نمود. توانمند در شرایط آب و هوایی گرم و همچنین در شرایط بتن

 دقیقه 201 مدت به بتن اسالمپ حفظ %02 از بیش موجب lastMaroun P ®Fiteon نیکاربرد افزود کشور، تولیدی معتبر هایسیمان

 گردد. می

با  و لذا بتن ساخته شده استویژگی این محصول مقاومت باال در برابر جداشدگی ذرات و آب انداختگی این محصول بسیار اقتصادی بوده و 

 باشد.این محصول از قوام باالیی برخوردار می

 مشخصات

 مایع: حالت 

 ( دانسیتهC°02): 20/2 ± 19/1  

 قهوه ای روشن: رنگ 

 PH :2/1 ± 2/6  

 سانتیگراد درجه -9 حدود: انجماد نقطه 

 درصد 1/2کمتر از : کلر یون میزان 

 ( ساعت در دمای  02محتوای جامدC°121% :)1 ± 90  

 مصرف نحوه

 انجام از پس تنها مصرف بهینه مقدار. باشدمی یسیمانمواد کیلوگرم  122کیلوگرم برای هر  0/2 تا 9/2 مصرف بین پیشنهادی مقدار

 .ستا تعیین قابل نیاز مورد رئولوژی و مکانیکی خصوصیات و مخلوط کارایی بر موثر محلی شرایط داشتن نظر در با و موردی آزمایشات

دقیقه عملیات  1بتن، با آب اختالط مخلوط گردد. حداقل  مخلوط به lastP Maroun ®Fiteonگردد که قبل از اضافه کردن پیشنهاد می

ن بت .یابدادامه  و تا حصول به یک مخلوط همگن در مرحله نهایی اختالطاین محصول مخلوط کردن بتن در بچینگ پس از اضافه کردن 

 شرایط اختالط، طرح دوز مصرفی، بهاین مدت زمان  که باشد می اسالمپ حفظ دقیقه 112 الی 62 دارای محصول اینتازه ساخته شده با 

 .داردبستگی  آب به سیمان و نوع سیمان مصرفی نسبت ،یمحیط

 کاربرد

 ریزی در هوای گرمبتن 

 ریزی با فواصل حمل طوالنیبتن 

 هاانواع پوزوالن 

 آماده بتن 

 ساخته پیش قطعات 

  بتن خودتراکم(SCC) 

 توانمند  بتن (HPC) 

 بندیبسته

 گردد:های زیر ارائه میبندیدر بسته این محصول

  لیتری 12گالن 

 IBC 1222 لیتری 



 

 احتیاط

 برای مصرف درصدهای باالتر از مقادیر پیشنهادی، آزمایشات تکمیلی به منظور بررسی خواصحتما قبل از مصرف به خوبی هم زده شود. 

یده . پدباشد متفاوت مختلف، هایسیمان در تواندمیاستفاده بیش از حد این محصول  تاثیرات بتن تازه و سخت شده حتما انجام گیرد.

در بتن تازه کمتر گزارش شده است ولی  جداشدگی برابر در باال مقاومتایجاد  علت بهجداشدگی در مصرف دوزهای باالتر از حد پیشنهادی، 

 تواند منجر به تاخیر در گیرش بتن گردد.باال میمصرف دوزهای 

 ها پرهیز گردد مگر این که تولید کننده آن را مجاز بداند.گردد که از ترکیب و یا استفاده از این افزودنی با دیگر افزودنیپیشنهاد می

 تا را محصول شدن ذوب از پس صورت این در. یابدمی باز را خود خواص اتاق دمای در شدن ذوب از پس زدگی، یخ صورت این محصول در

درجه سانتیگراد  22تا  1در دمای  و بسته در ظرف در تولید از پس سال یک محصول نگهداری زمان مدت .بزنید هم کامل، همگنی حصول

  .باشد می خورشید نور از دور

 ایمنی

باشد. با این وجود در هنگام استفاده بهتر است که از دستکش و عینک محافظتی استفاده گردد و این محصول ماده شیمیایی کم ضرری می

 .شود مراجعه پزشک به پوستی التهاب صورت در شود و شسته آب با دهان یا چشم با تماس صورت در

 پشتیبانی فنی

 تماس حاصل فرمایید. 201-06222192ارتباط با کارشناسان این شرکت خواهشمند است با شماره در صورت نیاز به اطالعات بیشتر و 
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