
م���ات فنی و فی�ی�ی

نوع:   مای�    •
رن�:   ق�وه ای  •

دانسیته:   0/02 ± 1/17  •
7 ± 2  :PH  •

دست�رات ایمنی و ان�ارداری

شرای� نگ�داری: به دور از نور آفتاب  •
دمای نگ�داری: 5 تا 35 درجه سانتیگراد  •

��ترین مدت نگ�داری: �داك�ر 12 ماه پس از تولید  •
مسمومیت: �یر سمی می باشد  •

در صورت تماس با پوست با آب سرد شسته شود.  •
در صــورت تمــاس بــا چشــ� پــس از شستشــو بــا آب تمیــز،   •

شــود. مراج�ــه  پزشــ�  بــه  ســری�ًا 
�م� و نق� : �ی خطر   •

در صــورت یــ� زدگــی نســبت بــه جابجایــی محصــول بــه محیــ�   •
بــا دمــای بــا�ی 5 درجــه اقــدام و پــس از برگشــتن بــه �الــت 
اولیــه ��تــر اســت بــا همــزن مكانیكــی نســبت بــه میكــس در 

داخــ� بســته بنــدی اقــدام شــود.
بدی�ــی اســت تكــرار مجــدد انجمــاد محصــول بــر روی خــواص   •

شــیمیایی و فنــی محصــول تا�یــر منفــی خواهــد گذاشــت.

شــركت  كارشناســان  بــا  لطفــًا  �یشــتر  ا��عــات  بــه  نیــاز  صــورت  در 
پارسیان م�ار سن� تماس گرفته شود. 

��ری�

BR ME 410: افزودنــی فــوق روان كننــده بــا خاصیــت كاهندگــی 
باشــد.  مــی  بتــن  خمیــری  و  همگنــی  خاصیــت  افزایــش  و  آب 
ایــن محصــول بــه گونــه ای �را�ــی شــده اســت كــه بــرای تولیــد 

كننــدگان بتن هــای آمــاده بســیار مناســب اســت.
  ASTM C 494, ISIRI 2930 این محصول مطا�� با استانداردهای

است.

موارد م�رف

كلیــه  در  ریــزی  بتــن  اجــرای  و  تولیــد  مناســب  محصــول  ایــن 
كشــور  سراســر  در  مختلــ�  هــوای  و  آب  و  دمــا  ســال،  فصــول 
است.اســتفاده از ایــن محصــول بــرای بتــن هــای �مــ� شــده تــا 
پــای كار كــه امــكان كاهــش آب اختــ�ط مقــدور نبــوده، پیشــن�اد 

می شــود.

م�ایا

تا�یری در گیرش عادی بتن ندارد.  •
�یبایی سط� ن�ایی بتن را افزایش می دهد.   •

بــدون نیــاز بــه آب اضافــی كارایــی بتــن را بــه میــزان قابــ�   •
توج�ی افزایش می دهد. 

روش اجرا

مقدار مصرف : از 0/5 تا 2 درصد و�ن سیمان مصرفی می باشد.
�داقــ� زمــان اختــ�ط 3 دقیقــه پــس از اضافــه كــردن افزودنــی 

بــه بتــن در ن�ــر گرفتــه شــود.
توصیــه مــی شــود ایــن محصــول قبــ� از اختــ�ط، بــه آب بتــن 
اضافــه شــود. هم�نیــن می تــوان آن را در آخریــن مر�لــه اختــ�ط 
اضافــه نمــود، اختــ�ط بایــد تــا همگــن شــدن كامــ� ادامــه یابــد.

بسته بندی  
مخزن: 1000 لیتری
بشكه:   210 لیتری

گالن:  20 لیتر ی

ف�ق روان �ننده
م��وص بت� �ای آماده

BR ME 410


