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Super Plasticizer HE200 

 زودسخت كنندگي قابلیتبا  بتن هفوق روان كنند

ی تولید بتن مرغوب به مؤثر با خاصیت زودسخت كنندگی است كه برا يك فوق روان كننده ،اين ماده

 افزايش می دهد. نیز مقاومت اولیه و نهايی را ،سخت شدن بتنو ضمن تسريع در روند  كار می رود

( 2932)بهمن 2392-2استاندارد ملی ايران به شماره و  ASTM C494 Type Fل مطابق با اين محصو

 .می باشد 7جدول 

 

 بتن ريزی در شرايط آب و هوايی سرد  

  نظر باشد مدساعت  22ولیه باال پس از كه مقاومت اشرايطی  

 تیرها ، دالها و پی ها ، ديوارها و ستونها  

 ن آماده كارگاه های تولید بت 

 بتن پیش تنیده 

 پل ها و سازه های طره ای  

 سطوح نقش دار 

 اعضای بتنی باريك با شبكه آرماتور بندی فشرده  

 مناسب برای بتن های پمپ شونده  

 تولید قطعات پیش ساخته كه بازكردن هرچه سريعتر قالبها و زمان بارگذاری ضرورت دارد 

  

 های اولیهوند دستیابی به مقاومت تسريع در ر 

 مناسب برای بتن ريزی در فصل زمستان و دماهای پائین  

  ايجاد چسبندگی و پیوستگی مطلوب بین سنگدانه ها 

 در گیرش بتن ندارد. منفی تأثیر 

 زيبايی نمای سطحی بتن را افزايش می دهد. 

 بدون كلرايد است و به آرماتور صدمه ای نمی زند. 

 .میزان جمع شدگی و خزش بتن را كاهش می دهد 

 % و افزايش قابل مالحظه مقاومت اولیه و نهايی22امكان كاهش مقدار آب اختالط تا  

 افزايش قابل مالحظه كارايی بتن ، بدون نیاز به مصرف آب اضافی 
 

 تركیبی از پلیمرهای ديسپرس شده نوع:

 (روشنزرد ) آجری رنگ:

 كیلوگرم بر لیتر 22/2 ± 22/2 وزن مخصوص:

  PH : 2 ± 5مقدار 

 كیلوگرمی  222كیلوگرمی و بشكه های  22گالن های  بسته بندي: 

 نگهداری گردد. C95°تا  C5°دور از انجماد و تابش مستقیم آفتاب ، در دمای بین  شرايط نگهداري:

 ماه پس از تولید به شرط نگهداری مناسب در بسته بندی اولیه و باز نشده 21 مدت نگهداري:

  

 

 

 تعريف:

 موارد مصرف:

 فوايد:

 مشخصات فني :
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  ن مصرف:ميزا

  درصد وزن 2تا  1/2با مقاومت اولیه باال بین  زان مصرف پیشنهادی برای دستیابی به بتن خمیری وـمی

های آزمايشی ساخته  برای تعیین مقدار دقیق مصرف توصیه می شود كه مخلوط .مصرفی استسیمان 

 كارشناسان شركت استفاده نمود.و آزمايش شوند. در حالت خاص، از مقادير باالتر می توان تحت نظر 

 ( سازگار می باشد.S.R.Cاين ماده با انواع سیمان پرتلند از جمله سیمان ضد سولفات ) 

  ه اختالط:طريق

جداگانه و يا آن را  بتن اضافه كرد ساختدرحین  در بچینگ، را می توان HE200سوپرپالستی سايزر

در صورت اضافه كردن به تراك میكسر ، به ازای  .اضافه نموده داخل تراك میكسر در محل بتن ريزی ب

  .هر مترمكعب بتن موجود ،  بايستی حداقل يك دقیقه میكس شود

، بويژه در دماهای  ن تازهبت د كرد.ـفیت باال تولیوان بتن با كیـمی ت اين مادهز اده اـبا استف ريزي: بتن 

  وری شود.آ يد به نحو مناسبی عملبا پايین

 نكات مهم:

  ق استانداردـطب  SIA 162_ 1989، از كمتر دـحین بتن ريزی نباي دمای بتن تازه در °C5 .باشد 

  مناسب برای محافظت بتن بكار برده شود تمهیدات ايدب ،داشته باشد چه احتمال يخ زدگی وجودنچنا

 دست يابد.( N/mm222) تا زمانی كه بتن به مقاومت كافی در برابر يخبندان

 می توان از افزودنی زود سخت كننده  ، چنانچه مقاومت های اولیه باالتری مورد نیاز باشدRapid 

 .در بتن استفاده كرد

 سوپرپالستی سايزرHE200  میكروسیلیس و با توان را میRapid .تركیب كرد 

 .كه مخلوطهای آزمايشی ساخته شوند پیش از تركیب با اين محصوالت توصیه می شود

 سوپرپالستی سايزرHE200  با افزودنی های منبسط شونده مانند نبايدرا Expander Z .تركیب كرد 

  سوپرپالستی سايزردر صورتیكهHE200  اتاق به آرامی ذوب شود و پس از يخ بزند بايستی در دمای

 آن هم زده شود.
 

با آب وصابون بشويید در صورت تماس با چشم و يا با  ،درصورت تماس با پوست :هاي ايمني پيش بيني

 گرم بشويید و بالفاصله به پزشك مراجعه كنید.  آب مخاطهای تنفسی با

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

 : غیرسمی استيتممسمو

 بی خطر :حمل و نقل

  رد:كارب

 دستورات ايمني:

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