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Expander Z  

 افزودني منبسط كننده  

Expander Z  در واكنش با سیمان ، با ایجاد حبابهاي میکرونیزهافزودني منبسط كننده اي است كه 

باعث جدا شدن  اینکه بدون و موجب افزایش حجم مخلوط شده ،در داخل مخلوط سیماني نیتروژن

 د.دانه هاي درشت از مالت گردد به سیالیت و رواني آن مي افزایسنگ
 

 ساخت گروت)دوغاب( منبسط شونده در محل كارگاه 

 الیه روكش تونل ها  

 بتن پیش تنیدهپر كردن مجاري كارگذاري كابل هاي  

 تزریق در سنگدانه ها  

  تثبیت خاک با تزریق دوغاب سیمان 
 

 افزایش حجم قابل تنظیم و در نتیجه كاهش مصرف دوغاب تزریق 

 برابر یخ زدگي  افزایش مقاومت در 

 آنبهبود سیالیت و رواني و  پیوستگي و قوام دوغابافزایش  
 

 خاكستري رنگ  پودر شكل ظاهري:

 كیلوگرم بر لیتر 9/0 ±1/0 ص:وزن مخصو

 كیلوگرمي  00و  5،  1هاي  كیسه بسته بندي:

 شود.در محل خشك ، دور از رطوبت و تابش شدید آفتاب نگهداري  شرايط نگهداري:

 باز نشده و بسته بندي اولیه نگهداري مناسب در شرط به تولید،ماه پس از  9 مدت نگهداري:
 

 مصرفيوزن سیمان  درصد 5/0تا   3/0 مصرف: ميزان

 دور با برقيهمزن  به وسیله یك كرده وبه مخلوط آب و سیمان اضافه  را Expander Zختالط: نحوه ا

و بدون همگن  تا مخلوطي یکنواخت و هم بزنیددقیقه  3-4در حدود دور در دقیقه(  050 حدودكم )

 .بدست آیدكلوخه 

  ات مهم:نك

  در صورت نیاز میتوانExpander Z .را در مالت هاي سیماني نیز استفاده نمود 

  اختالط با نسبـت دقیقه  4شرایطي كه اختالط در بچینگ انجام مي گردد، براي بتن پیش تنیده در

 .بهترین نتیجه را مي دهد 4/0تا   33/0 حدوداً به سیمان آب

 مي باشد. اكسپندر افزودن سیمان و در نهایت و آب ابتدا تركیب ، رترین ترتیب افزودن مصالحمؤث 
 

در صورت  استفاده از دستکش ، ماسك و عینك ایمني در طول كاربري توصیه میگردد پيش بيني هاي ايمني:

 بالفاصله به پزشك مراجعه كنید. س با چشم و یا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشویید وتما

 مقادیر اضافي را در آب و یا خاک نریزید.مسايل زيست محيطي :
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