
 

 شرح

 Y SF GEL ®Fiteon  باعث افزایش باشد که می های طبیعی و سنتتیکرزینپایه  ربای و روان کنندهمیکروسیلیس پوزوالن حاوی

ژل با آهک آزاد واکنش داده و تولید سیلیکات کلسیم میکروسیلیس موجود در . شودمیکارایی بتن و بهبود خواص رئولوژیکی و مقاومتی آن 

انه در فرآیندی جداگ ،کاهش نفوذپذیری و افزایش تراکم بتناین محصول عالوه بر دهد. نماید و در نتیجه نفوذپذیری بتن را کاهش میمی

 برای ساخت انواع بتن های ن اصالح شدهبه عنوان یک مکمل بت. این محصول دهدمقاومت فشاری کوتاه مدت و بلند مدت بتن را افزایش می

 د. گیرر دوام مورد استفاده قرار میپذیر و پ، نفوذ ناآب بند

 مشخصات

 خمیری: حالت 

 ( دانسیتهC°02): 20/2 ± 35/1  

 خاکستری: رنگ 

 PH :2/1 ± 5/7  

 سانتیگراد درجه -3 حدود: انجماد نقطه 

 درصد 1/2کمتر از : کلر یون میزان 

 مصرف نحوه

 موردی آزمایشات انجام از پس تنها مصرف بهینه مقدار باشد.درصد میزان سیمان مصرفی در بتن می 12 تا 3 مصرف بین پیشنهادی مقدار

و تراک دقیقه عملیات مخلوط کردن بتن در بچینگ  4. حداقل گرددهای مورد نیاز تعیین میطرح نسبت بندی و ویژگی داشتن نظر در با و

 پس از اضافه کردن این محصول ادامه پیدا کند. مکسر 

 کاربرد

  توانمند بتن(HPC) 

 آماده بتن 

 بتن آب بند 

 بتن با نفوذپذیری پایین و پر دوام 

 بندیبسته

 گردد:زیر ارائه می بندیاین محصول در بسته

  کیلوگرمی 02سطل 

 احتیاط

گردد. اگرچه استفاده از این محصول باعث بهبود قوام و رئولوژی بتن تازه میباشد و باعث افزایش کارایی کننده میاین محصول حاوی روان

و پرهیز از جداشدگی در دوزهای  مقدار آب مورد استفادهبینی الزم برای اصالح ایست پیشبمی گردد ولی در طراحی مخلوط بتنیبتن می

 صورت پذیرد. مصرفی باال

 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  42تا  5در دمای  و بسته در ظرف در تولید از پس سال یک محصول نگهداری زمان مدت .بزنید هم کامل، همگنی حصول

  .باشدمی خورشید نور از دور

 ایمنی

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

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

 

با  ژل میکروسیلیس

 خاصیت روان کنندگی
SF GEL Y 

 


