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Super Plasticizer 130
افزودني فوق روان کننده بتن با خاصيت ديرگيري
تعريف :اين ماده  ،فوق روان کننده بسيار مؤثري با خاصيت ديرگيري است که براي توليد بتن مرغوب و کارايی
باال در هواي گرم بکار میرود .اين ماده مطابق با  ASTM C494 Type Gو استاندارد ملی ايران به
شماره ( 2392-2بهمن )2932جدول  2-22و  2-22می باشد.
موارد مصرف:

فوايد:

توليد بتن در شرايط آب و هوايی نامساعد و گرم
دالها  ،پی ها  ،ديوارها  ،ستونها و پايه هاي پل
بتن پيش تنيده
پل ها و سازه هاي طره اي
ساخت و حمل بتن در مسافت هاي طوالنی
بتن ريزي هاي حجيم با زمان بتن ريزي طوالنی
مناسب بتن ريزي در هواي گرم
بدون تأثير منفی بر مقاومتهاي نهايی
بهبود قابل مالحظه کارآيی بتن بدون نياز به مصرف آب اضافی
بهبود کارايی بتن بدون افزايش خطر جداشدگی دانه هاي ريز و درشت
افزايش خاصيت نفوذناپذيري بتن و در نتيجه افزايش آب بندي بتن
هواي اضافی در بتن ايجاد نمی کند.
ميزان جمع شدگی و خزش بتن را کاهش می دهد.
کاهش قابل مالحظه مقدار آب و افزايش مقاومت اوليه و نهائی

مشخصات فني :نوع :ترکيب ديسپرسيون هاي پليمري و نفتالين
رنگ :قهوه اي تيره
وزن مخصوص 2/20 ± 2/22 :کيلوگرم بر ليتر
مقدار 7 ± 2 : PH
بسته بندي :گالن هاي  22کيلوگرمی و بشکه هاي  222کيلوگرمی
شرايط نگهداري :دور از انجماد و تابش مستقيم آفتاب  ،در دماي بين  5°Cتا  95°Cنگهداري گردد.
مدت نگهداري 20 :ماه پس از توليد به شرط نگهداري مناسب در بسته بندي اوليه و باز نشده
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کاربرد :ميزان مصرف:

 2/8تا  2/5درصد وزن سيمان مصرفی .براي تعيين مقدار دقيق مصرف توصيه می شود که مخلوطهاي
آزمايشی ساخته و آزمايش شوند .در حالت خاص ،از مقادير باالتر می توان تحت نظر کارشناسان
شرکت استفاده نمود.
اين ماده با انواع سيمان پرتلند از جمله سيمان ضد سولفات ( )S.R.Cسازگار می باشد.
طريقه اختالط:
سوپرپالستی سايزر  292را می توان در بچينگ ،درحين ساخت بتن اضافه کرد و يا آن را جداگانه در
محل بتن ريزي به داخل تراك ميکسر اضافه نمود .در صورت اضافه کردن به تراك ميکسر  ،به ازاي هر
مترمکعب بتن موجود  ،بايستی حداقل يک دقيقه ميکس شود.
نكته مهم:
 مصرف بيش از اندازه  ،گيرش اوليه بتن را به تأخير می اندازد ،لذا می بايست پس از باز کردن
قالبها تا سخت شدن بتن  ،فرآيند عمل آوري ادامه داشته باشد.
 در صورتيکه سوپرپالستی سايزر  292يخ بزند بايستی در دماي اتاق به آرامی ذوب شود و پس از
آن هم زده شود.
دستورات ايمني:

پيش بينيهاي ايمني :در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشوييد .در صورت تماس با چشم و يا با
مخاطهاي تنفسی با آب گرم بشوييد و بالفاصله به پزشک مراجعه کنيد.
مسائل زيست محيطي :مقادير اضافی را در آب يا خاك نريزيد.
مسموميت :غير سمی است.
حمل و نقل :بی خطر
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