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Retardol 

 افزودنی دیرگیر کننده بتن

، براي بتن ريزي  به منظور تأخير در گيرش كه است كارآمدي بسيار ديرگيركننده افزودني ،ولريتارد

  ASTM C 494 Type B با مطابق گيرد. اين محصولگرم مورد استفاده قرار مي هاي حجيم در شرايط

 باشد. مي 8( جدول 2932)بهمن 2392-2استاندارد ملي ايران به شماره و 
 

 باال بودن دماي محيط و بتن  

 بتن ريزي هاي حجيم با زمان بتن ريزي طوالني 

 بتن ريزي در شرايط گرم و دشوار  

 فواصل طوالني حمل بتن 

 ريزي بتن امر در طوالني هاي وقفه 

گيرش تحت كنترل ردي كه افزايش زمان اموو بطور كلي در  بتن مجدد كردن ويبره لزوم 

 بتن ، مورد نياز باشد مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

 گيرش زمان كنترلافزايش و  

 هيچگونه تأثير منفي بر مقاومت نهايي ندارد 

 كنترل حرارت هيدراتاسيون 

 بدون كلرايد است و به آرماتور صدمه نمي زند. 

 از ايجاد درز سرد  بتن ريزي يکپارچه در بتن ريزيهاي طوالني مدت و جلوگيري 

 

 شده اصالح فسفات : نوع

 بي رنگ )شفاف(: رنگ

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

 PH :2 ± 6مقدار 

 كيلوگرمي 222 هاي بشکهكيلوگرمي و  22گالن هاي  :بندي بسته

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

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

 تعريف:

 موارد مصرف:

 فوايد:

 مشخصات فني:



Retardol 2/2 
Edition:06/05/17 

 

  .مصرفي سيمان وزن رصدد 2تا  2/2 میزان مصرف:

 و نوع كيفيت همچنيندارد.  ولريتارد مصرف ميزان اب مستقيم ارتباط بتن و مالت، گيرش زمان مدت

بتن  در مدت زمان گيرش مؤثر عواملديگر  از نيز محيط دماي و سيمان به آب نسبت ح،مصال و سيمان

 باشند. مي

آزمايشي ساخته و آزمايش شوند. در هاي  مصرف توصيه مي شود كه مخلوط براي تعيين مقدار دقيق

 مي توان تحت نظر كارشناسان شركت استفاده نمود. از مقادير باالتر ،حالت خاص

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

 اختالط: طريقه

 Retardol  را ميتوان در بچينگ، درحين ساخت بتن اضافه كرد و يا آن را جداگانه در محل بتن ريزي

به داخل تراك ميکسر اضافه نمود. در صورت اضافه كردن به تراك ميکسر ، به ازاي هر مترمکعب بتن 

)عدم اختالط مطلوب و مناسب مي تواند خسارات  .موجود ،  بايستي حداقل يک دقيقه ميکس شود

 زيانباري به همراه داشته باشد.(

  نكته مهم:

 گردداستفاده  يخ ضد تسريع كننده گيرش و همچنين افزودنيهاي همراهه ب نبايد ولريتارد. 

 تأثيري بر نگهداري اسالمپ )رواني( اوليه بتن ندارد و صرفاً زمان گيرش بتن و مالت را به  ولريتارد

 تأخير مي اندازد.
 

يا با  با آب و صابون بشوييد. در صورت تماس با چشم و ،درصورت تماس با پوست پیش بیني هاي ايمني:

 آب گرم بشوييد و بالفاصله به پزشک مراجعه كنيد. مخاطهاي تنفسي با 

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

  .غير سمي است یت:ممسمو

 خطر بي حمل و نقل:
 

 كاربرد:

 دستورات ايمني:

 يميايي ساختمان در ايران)سهامي خاص( توليد کننده مواد  ش ناميکاران
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