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Plasticizer A750 

 روان کننده و کاهنده آب  يافزودن

حجيم   ريزی های  با زمان گيرش عادی است که مناسب بتن و با صرفه ، اين ماده ، روان کننده ای مؤثر

 ASTM C494 Type Aو استفاده در کارگاه های بتن آماده مي باشد. اين محصول مطابق با استاندارد 

 .مي باشد 2( جدول 2932)بهمن 2392-2ران به شماره استاندارد ملي ايو 

 تيرها ، دال ها ، پي ها ، ديوارها و ستونها  

 کارگاه های توليد بتن آماده  

 کيفيت سنگدانه ها )شن و ماسه( پايين باشدکه مواردی  

 بتن های پمپ شونده 
 

 تأثيری در زمان گيرش بتن ندارد 

 کاهش جمع شدگي و خزش  

 ری سطوح بتن بهبود ظاه 

 بدون کلرايد است و به آرماتورها صدمه نمي زند 

 افزايش کارايي بتن ، بدون نياز به مصرف آب اضافي و در نتيجه افزايش مقاومت اوليه و نهايي 
 

 

 ت اصالح شدهانوگنوسولفيل :نوع

 تيره یقهوه ا:  رنگ

 ليتر کيلوگرم بر 22/2 ±22/2 وزن مخصوص:

 PH : 2 ± 5/6مقدار 

 کيلوگرمي  222کيلوگرمي و بشكه های  22گالن های  بسته بندي: 

 نگهداری گردد. C95°تا  C5°دور از انجماد و تابش مستقيم آفتاب ، در دمای بين  شرايط نگهداري:

 ماه پس از توليد به شرط نگهداری مناسب در بسته بندی اوليه و باز نشده 26 مدت نگهداري:

مصرف توصيه مي شود  برای تعيين مقدار دقيق. يدرصد وزن سيمان مصرف 2/2تا  6/2 رف:ميزان مص

 .آزمايشي ساخته و آزمايش شوندهای  که مخلوط

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

و يا آن را  بتن اضافه کرد ساختدرحين  در بچينگ، را مي توان A750پالستي سايزر طريقه اختالط:

در صورت اضافه کردن به تراك ميكسر ،  .اضافه نموده داخل تراك ميكسر در محل بتن ريزی بجداگانه 

 .به ازای هر مترمكعب بتن موجود ،  بايستي حداقل يک دقيقه ميكس شود

 ير مي اندازد، لذا مي بايست پس از باز کردن قالبها مصرف بيش از اندازه ، گيرش اوليه بتن را به تأخ

 تا سخت شدن بتن ، فرآيند عمل آوری ادامه داشته باشد.

يا با  ورت تماس با چشم در صو .آب و صابون بشوئيد با ،درصورت تماس با پوست :يايمن يها پيش بيني

 مراجعه کنيد.با آب گرم بشوييد و بالفاصله به پزشک  يتنفس یمخاطها

 يا خاك نريزيد. را در آب و يمقادير اضاف :يمسائل زيست محيط

 است. يغير سم يت:ممسمو

 خطر ي:  بحمل و نقل
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