
اینترنتــی قابــ� دسترســی مــی باشــد.
ایـــن محصول هم�نین مطا��، اســـتاندارد NFO85 می باشـــد. 
مشـــخصات فنـــی آن اســـتاندارد در NF EN 934-2 بـــكار رفتـــه 

. ست ا

م���ات  

نوع:   مای�   •
رن�:   كرم كدر  •

7 ± 2  :PH  •
دانسیته: 0/01 ± 1/04  •

�ل�ت یون -CL:  كمتر از   ٪0/1   •
�ل�ت Na2O :   كمتر از   ٪1     •

NFO85NFO85
NF EN 934-2NF EN 934-2

�ار�رد�ا  

بتن آماده  •
بتن توانمند و فوق توانمند   •

بتن شك� پذیر و روان  •
بتن خود متراك�  •

  ن�وه م�رف 

دز مصــرف: 0/3 تــا 3 كیلوگــرم بــرای 100 كیلــو گــرم ســیمان. ایــن 
ــا مســتقیمًا  محصــول را مــی تــوان قبــ� از اختــ�ط آب مصرفــی و ی

بــه بتــن اضافــه نمــود.
اســتفاده  كننــده  روان  عنــوان  بــه  محصــول  ایــن  زمانیكــه 
بــه  بــا�  ســرعت  در  كــردن  مخلــوط  اســت  ضــروری  می شــود، 
مــدت 1 دقیقــه بــه ازاء هــر متــر مك�ــب بتــن ادامــه یابــد ( �داقــ� 

�ــول زمــان اختــ�ط 6 دقیقــه مــی باشــد).

�رح

CHRYSO® Fluid Optima 203 روان كننــده نســ� جدیــد و 
كاهنــده آب بــر پایــه پلــی كربكســی�ت اصــ�ح شــده مــی باشــد. 
كــه  بــا� در ســیمان�ایی  ایجــاد كارایــی  بــرای  فرمو�ســیون آن 
ایــن خصیصــه را فراهــ�  نمــی كننــد �را�ــی شــده اســت. ایــن 
محصــول به خصــوص به من�ــور اســتفاده در بتــن آمــاده توصیــه 
 می شــود. ایــن محصــول بــرای اســتفاده در بتــن خودمتراكــ� نیــز 

می باشــد. مناســب 

م�ا�� با

آب  كاهنــده  و  كننــده  روان   CHRYSO® Fluid Optima 203
مطا�ــ� بــا نشــان CE مــی باشــد. ا��عــات �یشــتر در ســایت 

ا�تیاط

از ی� زدگی محصول باید جلوگیری شود.  •
از ذوب شدن، محصول خواص  در صورت ی� زدگی، پس   •

خود را با ��� زدن پیدا می كند.
مدت زمان نگ�داری محصول 9 ماه پس از تولید می باشد.  •
با  �روف  در  نه  و  پ�ستیكی  �روف  در  باید  محصول  این   •

جنس PVC نگ�داری شود.

�دمات فنی

شــركت پارســیان م�ــار ســن� در محــ� پروژه هــا  خدمــات فنــی 
ارا�ــه می دهــد. از جملــه ایــن خدمــات می تــوان بــه مشــاوره در 
�ــرح اختــ�ط بــا انتخــاب افزودنــی مناســب و انجــام آزمایشــات 

ار�یا�ــی اشــاره نمــود.

بسته بندی  
بشكه:   215 لیتری

گالن:  60 لیتر ی
برای مقادیر �یاد سفارش، محصول 

در تانكر نیز قاب� تحوی� است.

روان �ننده و �ا�نده آب
CHRYSO® Fluid Optima 203


