
خاصــی موردنیــاز اســت، انتخــاب نمایــد.  

م���ات  

نوع: مای�   •
رن�: �رد  •

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

�ل�ت یون كلرید: ٪0/1 ≥    •
 ≤ ٪١ : Na2O  •

م�ا�� با  

و    ASTM C 494-F & اســتاندارد بــا   Chryso Fluid ME 270
دارد. مطابقــت   BSEN934-2

�ار�رد�ا  

همه انواع سیمان   •
•  پیش سا�ی (prefabrication) سنگین 

بتن با كارآیی با�، بتن با كارآیی بسیار با�   •
بتن پیش تنیده   •

بتن آماده مصرف   •
بتن مر�وب، پ�ستیك یا روان   •

بتن خودتراز   •
بتن استحكام با� با كارپذیری بسیار ماندگار   •
  Fly Ash و GGBS ،سازگار با میكروسیلیس  •

 
  ن�وه م�رف 

كیلوگــرم  كیلوگــرم در هــر 100  تــا 2  �یــن 0/3  م�ــدار م�ــرف: 
ســیمان  Chryso Fluid Optima 270 مــی توانــد پیــش از مخلــوط 
كــردن بتــن ،بــه آب افــزوده شــود. هرچنــد مــی تــوان آن را پــس 

�رح

از  جدیـــدی  نســـ�   Chryso Fluid Optima 270
برپایـــه   آب،  شـــدید  كاهنـــده  سوپرپ�ستیســـایزرهای 

پلی كر�وكسی�ت تغییر  یافته است. 
كــه  بتن هایــی  بــرای  ویــ�ه  بــه   Chryso Fluid Optima 270
�ــال،  درعیــن  و  بــا�  بلندمــدت  و  مــدت  كوتــاه  اســتحكام 

می شــود. توصیــه  دارنــد،  نیــاز  مانــدگار  كارپذیــری 
 W/C تولیــد  بتن هایــی بــا نســبت Chryso Fluid Optima 270

(آب بــه ســیمان) بســیار پاییــن را ممكــن  میســازد.
خودتــراز  بــــتن  تولیــد  امكــــان   Chryso Fluid Optima 270  

مــی آورد.   فراهــ�  را   (Self-Leveling)
خــواص پراكندگــی Chryso Fluid Optima 270 بــه كاربــر امــكان 
می دهــد تــا میــزان ��ینــه ســیمان را زمانیكــه اســتحكام مكانیكــی 

از مخلــوط كــردن نیــز بــه بتــن اضافــه كــرد.  
مقــدار ��ینــه مصــرف Chryso Fluid Optima 270 تن�ــا پــس از 
انجــام آزمــون هــای عملــی و بــا درن�رگرفتــن شــرای� محلــی مو�ــر 
ــاز بــرای بتــن،  بــر كارپذیــری مخلــوط و خــواص مكانیكــی مــورد نی

مــی توانــد ت�ییــن شــود.  

دست�رات ایمنی  

باید  از  ی�  زدن  محصول  جلوگیری  شود.       •
Chryso Fluid Optima 270 را در دمــای با�تــر از صفــر درجــه   •

مصــرف كنیــد.  
درصــورت انجمــاد مــاده، خــواص آن پــس از ذوب شــدن و   •

هــ� زدن كامــ� ،قابــ� با�یا�ــی اســت.  
ایــن محصــول بایــد در �ــروف پ�ســتیكی نگ�ــداری شــود،   •

باشــد.   PVC نبایــد  �ــروف  جنــس  البتــه 
مدت ماندگاری: 12 ماه    •

س��ر ف�ق روان �ننده 
و �ا�نده �دید آب با 

�ا�ی� ن��داری اسالم�  
CHRYSO®  Fluid Optima 270

بسته بندی  
مخزن: 1000 لیتری  

بشكه: 210 لیتری
گالن: 20 لیتر ی


