
م�ا�� با استاندارد:

ASTM C494 TYPE G
EN 934-2 TABLE 11.2,11.2

ISIRI 2930,TABLE 12,13
 

م���ات فنی و فی�ی�ی
تركیب شیمیایی:      كوپلیمرهای اص�ح شده پلی كر�وكسی�ت  •

�الت فیزیكی:   مای�   •
رن�:   عسلی روشن تا تیره  •

1/085 ± 0/02  gr/cm3 دانسیته:   •
6 ± 2  :PH  •

مقدار كلراید:    كمتر از  ٪0/05   •
مقدار  Na2O :   كمتر از   ٪1  •

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�

ــی كر�وكســی�ت  ــه پل ــر پای ــن و مــ�ت ب ــی بت BR 110 S، افزودن
بــا خاصیــت كاهندگــی ممتــاز آب اختــ�ط و هم�نیــن كنتــرل افــت 

اســ�م� م�یــ� بتــن مــی باشــد.

موارد م�رف

ایــن محصــول قــادر خواهــد �ــود در كنــار تامیــن كاهندگــی آب 
بتــی  خــود  شــده  �را�ــی  شــیمیایی  خــواص  بــا   ، بتــن  اختــ�ط 
ایــن  ا�رگــذاری  مكانیســ�  نمایــد.  ایجــاد  را  همگــن  و  خمیــری 
محصــول از �ریــ� ایجــاد �شــاء بــر روی ســط� ذرات ســیمان و 
ممان�ــت ف�ایــی ناشــی از ضخامــت �یــه جــذب شــده اســت 
كــه ن�ایتــًا بــا ایجــاد بارهــای هــ� نــام از تجمــ� ذرات ســیمان 

مــی نمایــد. جلوگیــری 

م�ایا

كاهندگی �یش از 30 درصد از آب اخت�ط بتن  •
سازگار با انواع سیمان های پرتلند و پو�و�ن ها  •

مناســب بــرای تولیــد و اجــرای بتــن در تمــام فصــول و منا�ــ�   •
مختلــ� جغرافیایــی

(SCC) �تولید بتن خمیری و همگن با روانی با  •
مكانیكــی  مقاومــت  بــا  بتــن  كارپذیــری  و  كارایــی  افزایــش   •

بــا� ن�ایــی  و  اولیــه 
ــر  ــی ت ــیون و دوام �و�ن ــر كربناس ــن در براب ــر بت ــت ��ت مقاوم  •

در محیــ� هــای خورنــده

روش اجرا

تــا 1/5 درصــد و�ن ســیمان مصرفــی  : از 0/3  مقــدار مصــرف 
می باشــد.

بتــن  بــه آب  اختــ�ط،  از  ایــن محصــول قبــ�  توصیــه می شــود 
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

ا�ر روان �ننده، �ا�نده ممتاز 
آب با �ا�ی� ��� اسالم�

BR  110  S


