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FG 901 

 افزودني بازدارنده خوردگي ميلگرد و فلز 

FG 901  است كه براي بتن و مالت مسلح بكار مي رود. اين افزودني مانند يك  مايعيك افزودني

عمر محتمل  ،محافظ خوردگي ميلگردهاي مدفون در بتن عمل مي كند . با استفاده از اين افزودني

امل خورنده ميلگردها قرار دارند بطور قابل مالحظه اي بخش هايي از ساختمان كه در معرض عو

 افزايش مي يابد.
 

FG 901 بويژه ميلگردها  ردگي قرار دارد بسيار مناسب است.براي بتن مسلحي كه در معرض خطر خو

 موارد مصرف عبارتند از: را در برابر خوردگي ناشي از كلرايد ها محافظت مي كند.

 اــله هـاسك 

 خانه هاي صنعتيكار 

 جاده ها و راه هاي بتني 

 كف پاركينگ هاي طبقاتي 

 پااليشگاه ها و پتروشيمي ها 

 ديوارهاي حايل ، تونل ها، پل ها  

 

 گذارد. خوردگي الكتروشيميايي تاثير مي وكاتدي فرآيند آنديواكنش  بر FG 901  ازاستفاده 

 ي دهد و از طريق ايجاد يك تركيب نامحلول)آند(اين ماده روي سطح فوالد )كاتد( يك اليه تشكيل م

 بدست مي آيد: مزاياي زير ،مادهاين  استفاده از با ازخوردگي فلزجلوگيري ميكند.

 بر روي خواص بتن تازه و بتن سخت شده اثر منفي نمي گذارد. 

 ها محافظت مي كند.بر خرابي ناشي از خوردگي آرماتوربتن را در برا 

گي براي فوالدهاي مدفون در بتن عمل مي كند ، بويژه آنها را در يك محافظ خورد مانند 

 كند. ابر اثر كلرايدها محافظت ميبر

 

 روژن ـاوي نيتـآلي ح مواد معدني و  :نوع

 مايع سبز رنگ شكل ظاهري:

 كيلوگرم برليتر 20/1 ± 20/2 وزن مخصوص:

 لوگرميـكي 112 بشكه هاي  بسته بندي:

 نگهداري گردد. C55°تا  C5°دور از انجماد و تابش مستقيم آفتاب ، در دماي بين  ي:شرايط نگهدار

 در بسته بندي اوليه و باز نشده مناسب ماه پس از توليد، به شرط نگهداري 10: مدت نگهداري

:تعريف  

 موارد مصرف:

 فوايد:

 اطالعات فني:
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 مصرف: ميزان

صرف توصيه مي م براي تعيين مقدار دقيق درصد وزن سيمان مصرفي. 4تا  5مقدار مصرف پيشنهادي 

مي توان تحت  از مقادير باالتر ،آزمايشي ساخته و آزمايش شوند. در حالت خاصهاي  شود كه مخلوط

 نظر كارشناسان شركت استفاده نمود.

 .( سازگار مي باشدS.R.Cبا انواع سيمان پرتلند از جمله سيمان ضد سولفات ) اين ماده 

 ه اختالط:طريق

را مي توان در بچينگ، درحين ساخت بتن اضافه كرد و يا آن را جداگانه در محل بتن ريزي  اين ماده

به داخل تراك ميكسر اضافه نمود. در صورت اضافه كردن به تراك ميكسر ، به ازاي هر مترمكعب بتن 

 . موجود ،  بايستي حداقل يك دقيقه ميكس شود

 .هرگز اين افزودني را با سيمان خشك مخلوط نكنيد

 .( سازگار استS.R.Cبا انواع سيمان پرتلند از جمله سيمان ضد سولفات )اين ماده ، 

 ريزي: بتن

اين  . درهنگام استفاده از شود يت باال توليـد ميافزودني استفاده شود، بتن باكيف اين زماني كه از

ازه نيز افزودني بايد همان عمليات معمول براي ساخت و ريختن بتن مرغوب بكار گرفته شوند. بتن ت

 شود. بطور بهينه عمل آوري ستيباي

 تركيب كردن:

  افزودني بازدارنده خوردگي ميلگرد و فلزFG 901 توليدي ده هاي فوق روان كننكليه  را مي توان با

 تركيب كرد .  ريتاردرو  ميكروسيليسشركت ناميكاران ، 

 يش از تركيب كردن هميشه مخلوطهاي آزمايشي ساخته شوند.پتوصيه مي شود كه البته 

  افزودني بازدارنده خوردگي ميلگرد و فلزFG 901  يخ زده را پس از آنكه يخ آن در دماي اتاق ذوب

 توان دوباره مورد استفاده قرار داد.شد و با دقت هم زده شد مي 

صورت تماس با پوست ،  از عينك ايمنـي و دستكش الستيكي استفاده كنيد. در  :پيش بيني هاي ايمني

محل آلوده شده را با آب و صابون بشوييد درصورت تماس با چشم يا مخاطهاي تنفسي با آب تميز و گرم بشوييد 
 مراجعه نماييد.و بالفاصله به پزشك 

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

 غير سمي است. يت:ممسمو

 : بي خطرحمل و نقل

 كاربرد:

 دستورات ايمني:

 )سهامي خاص( توليد کننده مواد  شيميايي ساختمان در ايران ناميکاران
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 info@namikaran.com پست الکترونيک:

 (132)  77272و  33377222-8تلفن: 

 (132)  33377221فکس:   

 www.namikaran.com وب:


