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Super Plasticizer FF  

 فوق روان كننده و كاهنده ممتاز آب بتن  يافزودن

ثري است كه براي توليد بتن مرغوب بكار ؤافزودني فوق روان كننده و كاهنده آب بسيار م اين ماده ،

 افزايش مي دهد. نيز مقاومت اوليه و نهايي را ،سخت شدن بتنو ضمن تسريع در روند  مي رود

( 2932)بهمن 2392-2استاندارد ملي ايران به شماره و  ASTM C494 Type F مطابق با دهاين ما

 مي باشد 2-9و  2-9جدول 
  

 پل ها و سازه هاي طره اي ،  ستونها ،ي برشي ديوارها، ها دال، تيرها 

 قطعات پيش ساخته بتني و  بتن پيش تنيده  

 ي فشرده بتني باريك با شبكه آرماتور بند ياعضا 

 مناسب براي بتن هاي پمپ شونده  

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

  اوليه مطلوبمقاومت  دستيابي به 

 افزايش مقاومت بتن در برابر يخبندان  

 .مصرف بيش از اندازه باعث ديرگيري بتن نمي شود 

 %02روزه تا  22افزايش مقاومت و % 22 كاهش مقدار آب تا 

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

 افزايش نفوذناپذيري بتن و در نتيجه بهبود آب بندي بتن 
 

 تركيبي از پليمرهاي ديسپرس شده نوع:

  بي رنگ :رنگ

 تركيلوگرم بر لي 20/2 ± 22/2 وزن مخصوص:

  PH : 2 ± 0مقدار 

 كيلوگرمي  222بشكه هاي كيلوگرمي و  22گالن هاي  بسته بندي: 

 نگهداري گردد. C90°تا  C0°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 21 مدت نگهداري:

دقيق مصرف توصيه ميشود  درصـد وزن سيمـان مصرفـي. براي تعيين مقدار 2تا  1/2: ميزان مصرف

 آزمايش شوند. كه مخلوطهاي آزمايشي ساخته و

را مي توان به طور جداگانه به بتن مخلوط شده يا بطور مستقيم به آب  اين ماده :طريقه اختالط

مدت ه دن آن به بتن آماده، الزم است كه عمل مخلوط كردن بدر صورت اضافه كر . اختالط اضافه نمود

 يابد. ادامهمكعب  حداقل يك دقيقه به ازاي هر متر

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

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

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

  غير سمي است. مسموميت:

 بي خطر حمل و نقل:

 تعريف :

 موارد مصرف :

 فوايد : 

 مشخصات فني:

اربرد:ك  

 دستورات ايمني:

 ان)سهامي خاص( توليد کننده مواد  شيميايي ساختمان در اير ناميکاران
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