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Super Plasticizer 163-N  

 فوق روان كننده و كاهنده ممتازآب بتن

در  ثري است كه براي توليد بتن مرغوبؤافزودني فوق روان كننده و كاهنده آب بسيار م ، اين ماده

مقاومت اوليه و نهايي  ،سخت شدن بتنن نرخ دو ضمن باال بر كارگاه، مانند بتن آماده مناسب مي باشد

    استاندارد ملي ايران به شمارهو  ASTM C494 Type F مطابق با اين ماده زايش مي دهد.اف نيز را

 .مي باشد 2-9و  2-9( جدول 2932)بهمن 2-2392
 

 بتن ريزي در شرايط آب و هوايي گرم  

 و ستونها  ديوارها ،پي ها و  دالها ،تيرها  

 بتن پيش تنيده 

 پل ها و سازه هاي طره اي  

 دار نقش سطوح 

 بتني باريك با شبكه آرماتور بندي فشرده  ياعضا 

 مناسب براي بتن هاي پمپ شونده  

 زمان بارگذاري ضرورت داردو  قالبها توليد قطعات پيش ساخته كه بازكردن هرچه سريعتر 

 

 .ثيري در گيرش بتن نداردأت 

 افزايش نفوذناپذيري بتن و در نتيجه بهبود آب بندي بتن 

 نماي سطحي بتن را افزايش مي دهد.زيبايي  

 بدون كلرايد است و به آرماتور صدمه اي نمي زند. 

 مناسب است. براي بتن ريزي در دماهاي باال بسيار 

 ميزان جمع شدگي و خزش بتن را كاهش مي دهد. 

 پس از گيرش بتن بر سرعت سخت شدن آن مي افزايد. 

 امكان كاهش عيار سيمان 

 يو نهاي و افزايش قابل مالحظه مقاومت اوليه %22 ط تا امكان كاهش مقدار آب اختال 

 افزايش قابل مالحظه كارايي بتن ، بدون نياز به مصرف آب اضافي 

 

  پليمري ديسپرسيون نوع:

  تيره قهوه اي رنگ:

 كيلوگرم بر ليتر 20/2 ± 22/2 وزن مخصوص:

  PH : 2 ± 6مقدار 

 كيلوگرمي  292بشكه هاي كيلوگرمي و  22الن هاي گ بسته بندي: 

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

 از نشدهبدر بسته بندي اوليه و  مناسب  ط نگهداريه پس از توليد به شرما 26 مدت نگهداري:

 

 

 

 

 تعريف:

 موارد مصرف:

 فوايد:

 مشخصات فني:
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 مصرف: ميزان

 هاي شود كه مخلو طمصرف توصيه مي درصد وزن سيمان مصرفي. براي تعيين مقدار دقيق 5/2تا  8/2 

توان تحت نظر كارشناسان شركت مي از مقادير باالتر ،ساخته و آزمايش شوند. در حالت خاص ،آزمايشي

 استفاده نمود.

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

 اختالط: طريقه

جداگانه و يا آن را  بتن اضافه كرد ساختدرحين  در بچينگ، را مي توان N-163رپالستي سايزر سوپ

در صورت اضافه كردن به تراك ميكسر ، به ازاي  .اضافه نموده داخل تراك ميكسر در محل بتن ريزي ب

  .دهر مترمكعب بتن موجود ،  بايستي حداقل يك دقيقه ميكس شو

  نكته مهم:

  بايست پس از باز كردن  يلذا مخير مي اندازد، أگيرش اوليه بتن را به ت ، بيش از اندازهمصرف

 ادامه داشته باشد. يفرآيند عمل آور ، قالبها تا سخت شدن بتن

  163رپالستي سايزر سوپدر صورتيكه-N  يخ بزند بايستي در دماي اتاق به آرامي ذوب شود و

 ده شود.پس از آن هم ز

 

يا با  درصورت تماس با پوست با آب و صابون بشوييد. در صورت تماس با چشم و پيش بيني هاي ايمني:

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

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

  .غير سمي است يت:ممسمو

  بي خطر حمل و نقل:

 كاربرد:

 دستورات ايمني:

 )سهامي خاص( توليد کننده مواد  شيميايي ساختمان در ايران ناميکاران
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