
 

  
 شرح

last P Super ®Fiteon 04بر منطبققوی آب بسیار و کاهنده  کننده فوق روان -ASTM C494 نوعG  کربکسیالتی پلیمرهای پایه بر و 

 یکیمکان خواص کسب و های خاص همانند بتن پرتوان و بتن خودتراکمبتن های باالیساخت رده منظور به محصول این. باشد چندگانه می

 ایینپ بسیار سیمان به آب هاینسبت در که باشدمی آن باالی کنندگیروان قدرت محصول این ویژگی است. شده طراحی ویژه رئولوژی و

 یشرفتهپ هایبتن انواع توانمی مناسب بندیدانه کنار مصالح سنگی با کیفیت و با در محصول این کاربرد با .بود خواهد فراوان اهمیت حائز

 محصول این .باشدمی دسترس در مگاپاسکال 011 از باالتر های مقاومت با بتن تولید سیمانی، مواد خواص اصالح با ادامه در و نمود تولید را

 و نفوذپذیری کاهش موجب ایجاد مخلوطی همگن، با و شده بتن نهایی و اولیه مقاومت افزایش موجب اختالط آب کاهش بدون و تنهایی به

 . شودبتن می دوام افزایش

 مشخصات

 مایع: حالت 

 ( دانسیتهC°01): 10/1 ± 01/0  

 عسلی: رنگ 

 PH :1/0 ± 1/6  

 سانتیگراد درجه -1 حدود: انجماد نقطه 

 درصد 0/1کمتر از : کلر یون میزان 

 ( ساعت در دمای  02محتوای جامدC°011% :)0 ± 21  

 مصرف نحوه

 آزمایشات انجام از پس تنها مصرف بهینه مقدار. باشدمی کیلوگرم سیمان 011کیلوگرم برای هر  1/0 تا 0/1 مصرف بین پیشنهادی مقدار

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

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

  کردن بتن در بچینگ پس از اضافه کردن این محصول ادامه پیدا کند.

 کاربرد

  بتن خودتراکم(SCC) 

 توانمند  بتن (HPC) 

 هاهای با سیمان آمیخته و پوزوالنبتن 

 بتن با دوام و نفوذپذیری پایین 

 بندیبسته

 گردد:های زیر ارائه میبندیبستهاین محصول در 

  لیتری 01گالن 

 IBC 0111 لیتری 

 احتیاط

 آزمایش هاینمونه ساخت دردهد، بنابراین های مختلف اختالط نتایج متفاوتی از خود بروز میالزم به توجه است که این محصول در شیوه

 بسزایی رتاثی مواد اختالط سامانه قدرت. است متفاوت ایمالحضه قابل نحو به تولید شیوه به توجه با بتن خواص که شود توجه است ضروری

 های برشی استفاده شود. کنهای آزمایشی از مخلوطشود برای ساخت نمونهتوصیه می و داشت خواهد افزودنی این بهتر عملکرد روی بر

مان و سازگاری با سیخواص بتن تازه و سخت شده برای مصرف درصدهای باالتر از مقادیر پیشنهادی، آزمایشات تکمیلی به منظور بررسی 

ی از جمله تاثیرات منف. باشد متفاوت مختلف، هایسیمان در تواندمیاستفاده بیش از حد این محصول  تاثیرات حتما انجام گیرد.مصرفی 

 نام برد. انداختگی و جداشدگی، آبزایی بیش از حدحباب ،توان به تاخیر در گیرش بتنمی

 روان کننده بتنفوق 
Super Plast  



 

 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  21تا  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. 100-06211011ارتباط با کارشناسان این شرکت خواهشمند است با شماره در صورت نیاز به اطالعات بیشتر و 

 

 فوق روان کننده بتن
Super Plast  


