
م�ا�� با  

 Chryso Fluid AG-05 بــا اســتاندارد ASTM C 494-A & F و 
BSEN934-2 مطابقــت دارد.

  

م���ات  

نوع: مای�   •
 1/17 ± 0/02 :25˚ C دانسیته در دمای  •

رن�: ق�وه ای   •
•  درجه قلیایی:  2 ± 7

 BS 5075 صفر بر اساس :Cl- ل�ت یون�  •

ASTM C 494-A & FASTM C 494-A & F

�ار�رد�ا  

بتن  تقویت شده    •
بتن استحكام با� با �ف� كارپذیری    •

بتن ریزی �جی�    •
 fly ash  و GGBS ،سازگار با میكروسیلیس  •

 
  ن�وه م�رف 

م�ــدار م�ــرف: �یــن 0/3 تــا 2/5 كیلوگــرم در هــر 100 كیلوگــرم 
ســیمان. Chryso Fluid AG-05 كامــً� در آب �ــ� مــی شــود 
آب  از  بخشــی  بــه  توانــد  مــی  موردنیــاز،  كارایــی  بــه  بســته  و 
یــا بــه همــه آن افــزوده شــود. مقـــدار مصـــرف  مخلوط ســا�ی 
��ینـــه Chryso Fluid AG-05 را تن�ــا پــس از آزمــون هــای عملــی 
ــوط و  ــری مخل ــر كارپذی ــر ب ــی مو� ــرای� محیط ــری ش ــر گی ــا در ن� و ب

خــواص مكانیكــی موردنیــاز می تــوان ت�ییــن كــرد. 

�رح

ــی  ــای مصنوع ــی از پلیمره ــه مخلو� Chryso Fluid AG-05 برپای
ســاخته شــده اســت.  

ایــن افزودنــی، ســبب پراكندگــی عالــی ذرات در بتــن و درنتیجــه، 
��بــود عمــده كارپذیــری مــی شــود و درصــورت صحیــ� �ــودن 

تركیــب بتــن، هیــ� گونــه جدایشــی رخ نمــی دهــد.  
Chryso Fluid AG-05 بــه �ــور خــاص بــرای افزایــش و �فــ� 

كارپذیــری بتــن تن�یــ� شــده اســت.  
خـــواص پراكنـــدگی Chryso Fluid AG-05 بـــه مصـــرف كننـــده 
امــكان مــی دهـــد تـــا میــزان ســـیمان را در مـــواق�ی كـــه اســـتحكام 

مكـــانیكی مشــخصی مــورد نیــاز اســت، ��ینــه نمایــد.  

 Chryso Fluid AG-05 بــا ســایر افزودنــی هــای Chryso در یــ� 
مخلــوط بتــن ســازگاری دارد. بــه من�ــور ت�مین همــه نیازمندی ها، 

همیشــه بایــد مخلــوط های آزمایشــی ســاخته شــود.  

دست�رات ایمنی  

ایــن محصــول  بــا هــ� زدن، خــواص  از انجمــاد و ذوب،  پــس 
اســت.   با�یا�ــی  قابــ� 

 م�ایا  

ایــن محصــول، مانــدگاری كارپذیــری بتــن را  افزایــش مــی دهــد و 
در عیــن �فــ� كارپذیــری، آب را بــه �ــور عمــده كاهــش مــی دهــد 
و بدیــن ترتیــب انقبــاض و تخلخــ� كــ� می شــود و مانــدگاری 

بتــن ��بــود می یابــد.  

ف�ق روان �ننده بت�
CHRYSO®  Fluid AG-05

بسته بندی  
مخزن: 1000 لیتری  

بشكه: 210 لیتری
گالن: 20 لیتر ی


