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Aer Entraining  

 افزودني هوازاي بتن

Aer Entraining میكرونیزه  توزيع يكنواخت حبابهاي و ايجاد باكه  است يودني هوازاي آماده مصرفزاف

، موجب افزايش نفوذناپذيري بتن و مقاوم تر شدن آن در برابر مخلوط بتن با اندازه هاي معین در هوا

 مطابق محصولاين  افزايش طول عمر بتن مي گردد. باعث ،و درنتیجه  شده سیكل ذوب و انجماد

 .مي باشد 5( جدول 2932)بهمن 2392-2استاندارد ملي ايران به شماره  و  ASTM C 260-81با
 

 بكار مي رود: سازه هاي زير افزودني هوازاي بتن جهت تولید بتن با كارايي باال و دوام زياد در       

 سازه هاي بتني حجیم 

 محوطه ها  صحن ها و 

 سد ها و مخازن ذخیره آب  

 وجود دارد ذوب و انجماددر مناطقي كه سیكل  

 در مناطقي كه اختالف حداقل و حداكثر دما در شبانه روز ، فاحش باشد 

 هاي پرواز اصلي و فرعي فرودگاهها باندو جاده ها  
 

 

 دوام بتن را افزايش مي دهد . 

 ود مي بخشد.ـكارايي بتن را بهب 

 ر مقابل نمكهاي يخ زدا مقاوم مي سازد.بتن را د 

 مقاومت بتن در برابر يخبندان را افزايش مي دهد. 

 با توزيع يكنواخت حبابهاي هوا دربتن، نیروهاي حاصل از انبساط و انقباض را به خوبي حمل مي كند 

 ثیري در زمان گیرش بتن ندارد.أحتي با مصرف بیش از حد مجاز ت 

 دهد. درشت را كاهش مي دانه هاي ريز وسنگخطر جداشدگي   با افزايش چسبندگي بتن ، 

ايجاد حبابهاي میكرونیزه در مخلوط بتن و توزيع منظم آنها در بین اجزاء بتن ، باعث مسدود  

و در نتیجه ، منافذ بتن به حداقل رسیده و در  شدن شیارهاي موئینگي موجود در بتن شده

 ذناپذير شدن بتن افزايش مي يابد.نهايت نفو
 

 

 سطحي كننده ماده فعال نوع:

 (شفافبي رنگ ) رنگ:

 كیلوگرم بر لیتر 22/2 ± 22/2وزن مخصوص: 

 PH : 2 ± 8مقدار 

 كیلوگرمي  222كیلوگرمي و بشكه هاي  22گالن هاي  بسته بندي: 

 ردد.نگهداري گ C95°تا  C5°دور از انجماد و تابش مستقیم آفتاب ، در دماي بین  شرايط نگهداري:

 ماه پس از تولید به شرط نگهداري مناسب در بسته بندي اولیه و باز نشده 21 مدت نگهداري:

 

 

 

 

 

 تعريف:

 موارد مصرف:

 فوايد:

 مشخصات فني:
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 مصرف: ميزان

مصرف توصیه مي شود كه  درصد وزن سیمان مصرفي. براي تعیین مقدار دقیق 2/2تا  22/2 

از  ،. در حالت خاصگردد شده و میزان هواي ايجاد شده در آن كنترلساخته  ،آزمايشيهاي  مخلوط

  مي توان تحت نظر كارشناسان شركت استفاده نمود. مقادير باالتر

 عبارتند از: زاييهوا میزان ثر درمؤعوامل 

 نوع سیمان 

 سیمان مقدار 

 نسبت آب به سیمان 

 سیمان میزان نرمي ذرات )بلین(  

 ننوع سنگدانه ها ، دانه بندي و نسبت تركیب سنگدانه ها در كل مخلوط بت 

 میزانمداوم و اعمال اصالحات الزم در  انجام آزمونهاي هواسنجي بطورلذا، باتوجه به موارد فوق،  

صد در 1تا  4بايستي بین  ،استانداردالزامات طبق  كه ي بتنهوا مقدارمصرف براي كنترل كامل 

 .استباشد امري ضروري 

 ( سازگار مي باشد.S.R.Cبا انواع سیمان پرتلند از جمله سیمان ضد سولفات ) اين ماده

 اختالط: يقهطر

توان در بچینگ، درحین ساخت بتن اضافه كرد و يا آن را جداگانه در محل را میافزودني هوازاي بتن  

صورت اضافه كردن به تراك میكسر ، به ازاي هر داخل تراك میكسر اضافه نمود. در بتن ريزي به

 .مترمكعب بتن موجود ،  بايستي حداقل يک دقیقه میكس شود

  نكته مهم:

 كاهش  وان بامي تاين نقیصه را  كه ر مقاومت آن داردبثیر زيانباري أافزايش مقدار هواي بتن ت

 .جبران نمود ها كننده و يا فوق روان روان كنندهاستفاده از  نسبت آب به سیمان و
 

يا با  پوست با آب و صابون بشويید. در صورت تماس با چشم و درصورت تماس با پيش بيني هاي ايمني:

 مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشويید و بالفاصله به پزشک مراجعه كنید. 

 مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد. مسائل زيست محيطي:

  .غیر سمي است يت:ممسمو

  بي خطر حمل و نقل:

 كاربرد:

 دستورات ايمني:

 )سهامي خاص( توليد کننده مواد  شيميايي ساختمان در ايران ناميکاران

 7روز، ابتداي بلوار قيطريه، پالک تهران، بزرگراه صدر، ميدان پي

 info@namikaran.com پست الکترونيک:

 (132)  77272و  33377222-8تلفن: 

 (132)  33377221فکس:   
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