
م�ا�� با  

ا��عــات  می باشــد.    CE بــا  مطا�ــ�   CHRYSO® Air G100  
می باشــد.  دسترســی  قابــ�  اینترنتــی  ســایت  در  �یشــتر 
این محصول مطا�� استاندارد NF EN 934-2 می باشد. 

م���ات  

نوع:   مای�   •
رن�:   �رد روشن  •

6 ± 1  :PH  •
دانسیته:   0/005 ± 1/005  •

 -0˚C نقطه انجماد:   در�دود  •
�ل�ت یون كلرید:   كمتر از ٪0/1   •

�ل�ت Na2O :   كمتر از ٪0/5    •
درصد ماده جامد (C °105، 24 ساعت) :  ٪0/3 ٪3/5±  •

 ٪3/5± ٪0/3   :(EN 480-8)درصد ماده جامد  •

ا��عــات  می باشــد.   ا��عــات   می باشــد.    
می باشــد.  دسترســی  قابــ�  اینترنتــی  ســایت  در  می باشــد. �یشــتر  دسترســی  قابــ�  اینترنتــی  ســایت  در  �یشــتر 

�ار�رد�ا  

سازگار با انواع سیمان ها   •
جاده های بتنی، باندهای پرواز  اصلی و فرعی فرودگاه ها  •

سد ها و مخا�ن آب   •
سازه های دریایی   •

بتن های اكس�وز در م�رض ی� زدگی و ذوب شدن   •
جبران زبری بتن �اص� از سنگدانه های �اوی ریزدانه های ك�  •

  ن�وه م�رف 

میزان مصرف: 0/04 تا 0/6 درصد و�ن سیمان مصرفی.   
ایــن محصــول كامــ� محلــول در آب اســت و ��تــر اســت آنــرا قبــ� 
از تخلیــه بــه میكســر بتــن، بــا آب اختــ�ط بتــن مخلــوط كرد.مقــدار 
دقیــ� مصــرف ار �ریــ� ت�یــه مخلو��ــای آزمایشــی و اندازه گیــری 
ت�ییــن  بمن�ــور  می شــود.  ت�ییــن  شــده  ایجــاد  هــوای  مقــدار 
میــزان مصــرف ��ینــه، انجــام ار�یا�ی هــای عملــی و آزمایشــگاهی، 
بــا توجــه بــه شــرای� محلــی و مقاومــت مكانیكــی مــورد نیــاز بتــن 

ضــروری مــی باشــد. 

�رح

باعــ�  كــه  اســت  هوازایــی  افرودنــی   CHRYSO® Air G100
ایجــاد و تو�یــ� یكنواخــت �باب هــای بســیار ریــز هــوا بــا انــدازه 
هــای م�یــن در بتــن و مــ�ت مــی گــردد. ایــن مــاده دوام بتــن را 
در برابــر ســیك� هــای ســرمایش و گرمایــش بــا� مــی بــرد و بتــن را 

در مواج�ــه بــا نم� هــای یــ� زدا مقــاوم می نمایــد. 
بــا  بتــن  در  روانــی  ایجــاد  بــر  عــ�وه   CHRYSO® Air G100
ریــز  دانه هــای  جداشــدگی  خطــر  بتــن،  چســبندگی  افزایــش 
ودرشــت را كاهــش می دهــد و آب انداختگــی بتــن را مــی كاهــد. 
ســیمان،  �یــن  ��تــر  ســازگاری  باعــ�  مــاده  ایــن  از  اســتفاده 

سنگدانه ها و افزودنی ها نیز می گردد.  
CHRYSOــا تمــام ســوپر فــوق روان كننده هــای ایــن �بــاب زا ب

ــ�ه CHRYSO Fluid Optima 100 ســازگاری دارد.  ــه وی ب

 دست�رات ایمنی  
•  این محصول نباید با مواد اسیدی مخلوط گردد. 

•  مدت زمان نگ�داری محصول 18 ماه پس از تولید می باشد. 

آزمای�ات:  

م���ات نمونه بت�  
   CEM I 42.5 ( LSSB: 3200-4000 cm2/g ,  C3A: 7-11%)

اف�ودنی ��اب ساز بت�
C H RYS O ®   A i r  G 1 0 0

بسته بندی  
بشكه:   215 لیتری

گالن:  60 لیتر ی

(mm) �استحكام فشاری هوا (٪) اس�م
(Mpa) ٢٨ روزه

شاهد 50 2٫6 32/7

نمونه با ٪0/05
CHRYSO®       

Air G100

50 6/0 30٫3


