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Plasticizer VZ 

 خاصيت ديرگيري با كاهنده آب ننده وك افزودني روان

 در مرغوبتوليد بتن  ياست که برا يثر با خاصيت دیرگيري روان کننده بسيار مؤافزودن این ماده،

استاندارد ملي  و ASTM C494 Type D مطابق بااین ماده  .رود يگرم بکار میي هوا شرایط آب و

 . مي باشد 22( جدول 2932)بهمن 2392-2ه ایران به شمار

 فواصل طوالني حمل بتن 

 دشوار گرم و بتن ریزي در شرایط  

  حجم وسيعبتن ریزي پيوسته در  

 توليد بتن آماده بخصوص در دماهاي باال 
 

 افزایش زمان گيرش بتن و سهولت بتن ریزي در هواي گرم  

 دن دماي بتنکنترل اسالمپ در هنگام باال بو 

 کنترل حرارت هيدراتاسيون 

 کاهش جمع شدگي و خزش بتن  

 د است و به آرماتور صدمه نمي زندبدون کلرای 

 بتن افزایش مقاومت و در نتيجه نياز به مصرف آب اضافيبهبود کارایي بتن بدون  
 

 هاي پلي هيدروکسي کربن  ترکيب :نوع

 تيرهقهوه اي  نگ:ر

 رتکيلوگرم برلي 21/2 ± 29/2:  وزن مخصوص

  PH   :2 ± 1مقدار

 کيلوگرمي  222کيلوگرمي و بشکه هاي  22گالن هاي  بسته بندي:

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

 يه و باز نشدهدر بسته بندي اول مناسب ماه پس از توليد، به شرط نگهداري 26 :مدت نگهداري

مصرف، توصيه مي  براي تعيين مقدار دقيق .درصـد وزن سيمـان مصرفـي 2/2تا  5/2 ميزان مصرف:

مي توان تحت  از مقادیر باالتر ،در حالت خاص .آزمایشي ساخته و آزمایش شوندهاي  شود که مخلوط

 نظر کارشناسان شرکت استفاده نمود.

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

توان در بچينگ، درحين ساخت بتن اضافه کرد و یا آن را را مي VZپالستي سایزر طريقه اختالط:

جداگانه در محل بتن ریزي به داخل تراك ميکسر اضافه نمود. در صورت اضافه کردن به تراك ميکسر ، 

 .به ازاي هر مترمکعب بتن موجود ،  بایستي حداقل یک دقيقه ميکس شود

  مصرف بيش از اندازه ، گيرش اوليه بتن را به تأخير مي اندازد، لذا مي بایست پس از باز کردن قالبها

 . تا سخت شدن بتن ، فرآیند عمل آوري ادامه داشته باشد

 نفسي با آب گرم بشویيد و بالفاصله به پزشک مراجعه کنيد.در صورت تماس با چشم و یا مخاطهاي ت ايمني:پيش بيني هاي 

 مقادیر اضافي را در آب و یا خاك نریزید.  مسائل زيست محيطي:
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