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  Super Viscose-1 

  بتن آب ممتاز سوپر فوق روان کننده و کاهنده

 بتن توليد يراا جهت استفاده در بتن و مالت است كه بنسل سوم فوق روان كننده ه 1 سوپرويسکوز

 بتن آماده مناسب می باشد.  مانند ،در كارگاهكيفيت و كارايی باال با مرغوب و 

 2392-2و استاندارد ملی ايران به شماره  ASTM C494 Type F اين ماده مطابق با استاندارد

 می باشد. 2-9و  1-9جدول ( 1932)بهمن
 

 و زمان بتن ريزي باال طوالنی بتن ريزي در هواي گرم ، با مسافت حمل 

 تراكممويبره و خود بتن هاي خود 

 كارگاه هاي توليد بتن آماده  

 بتن هاي مقاومت باال 

 سپوزبتن هاي اك 

 بتن هاي آب بند جهت سازه هاي آبی ، مخازن آب ، استخرها و ... 

 بتن ريزي سازه هايی با شبکه آرماتوربندي فشرده و شرايط دشوار ويبره زدن 

 

به واسطه خواص جذب سطحی و جداسازي مولکولی ذرات سيمانی با مکانيزم هاي  1 سوپرويسکوز

 وتی به شرح ذيل عمل می كند:متفا

 (S.C.Cمناسب براي توليد بتن هاي خودويبره )، تراكمی باال -ار خودرفت 

 و دستيابی به مقاومت هاي اوليه و نهايی باال  درصد(95 )تا بتن آبقابل توجه  كاهش امکان 

 ايجاد چسبندگی و پيوستگی مطلوب بين سنگدانه ها 

 روانی بسيار باال و تراكم آسان تر بتن 

 زمان بتن ريزي دارد ستگی به مسافت حمل وكه ب )اسالمپ( حفظ روانی بتن 

 بهبود آب بندي بتننفوذناپذيري بتن و درنتيجه  خاصيت افزايش 

 كاهش جمع شدگی و خزش 

 تنكاهش نرخ كربناسيون در ب 

 و سهولت بتن ريزيجريان پذيري بتن بهبود قابل مالحظه  

 امکان كاهش عيار سيمان  

 تنيدهفاقد يون كلر و مناسب بتن هاي مسلح و پيش  
 

 ت اصالح شدهپلی كربوكسيال : نوع

 قهوه اي روشن رنگ:
 كيلوگرم بر ليتر 20/1 ± 29/2  وزن مخصوص:

 PH : 1± 5مقدار 

 كيلوگرمی  222بشکه هاي كيلوگرمی و  22گالن هاي  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 11 مدت نگهداري:

 

 

 تعريف:

 موارد مصرف:

 فوايد:

:مشخصات فني  
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  ميزان مصرف:

درصد وزن سيمان  2/1تا  4/2ميزان مصرف پيشنهادي  ،جهت توليد بتن هاي پالستيك و خميري

 مصرفی است.

درصد وزن  5/1تا  1 اي با روانی باال ميزان مصرف( و بتن هS.C.Cويبره ) جهت توليد بتن هاي خود

 سيمان مصرفی است.

 شود. ساختهبراي تعيين مقدار دقيق مصرف توصيه می شود كه مخلوطهاي آزمايشی 

  طريقه اختالط:

را می توان در بچينگ، درحين ساخت بتن اضافه كرد و يا آن را جداگانه در محل       1ويسکوز  رسوپ

زاي هر تراك ميکسر اضافه نمود. در صورت اضافه كردن به تراك ميکسر ، به ا بتن ريزي به داخل

كنترل بهتر خاصيت  )به منظورحداقل يك دقيقه ميکس شود.  ستیمترمکعب بتن موجود ،  باي

ثانيه مخلوط بتن در  12ابتدا حداقل ميزان آب اختالط اضافه گردد و  ، كاهندگی آب اين افزودنی

كارايی  براي دستيابی به مابقی آب اختالط، در صورت پايين بودن روانی  ميکسر هم زده شود سپس

 رد نظر به مخلوط بتن اضافه گردد.(مو

  بتن ريزي:

لذا رعايت اصول بتن ريزي با  باعث توليد بتن با كيفيت باال می گردد 1 استفاده از سوپرويسکوز

 ه طور مناسب عمل آوري گردد.استفاده از اين ماده آسان تر می گردد و بتن تازه بايستی ب

  توجه:

براي اين  .( نيز استفاده می گرددS.C.Cتوليد بتن هاي خودويبره ) براي 1 سوپرويسکوز 

 خاصی مورد نياز است. و شرايط منظور طرح اختالط

يخ بزند بايستی در دماي اتاق به آرامی ذوب شود و پس از آن  1 در صورتيکه سوپرويسکوز 

 هم زده شود.

 می باشد:سازگار ذيل  محصوالتبا  1سکوز سوپروي 
 Plasto Proof N 
 Antifreeze 1% 
 Rapid 
 FG 901 
 Silica Fume 
 Retarder 

 

 ئيد. و مواد فوق الذكر لطفاً با واحد فنی مشورت نما 1 زقبل از استفاده از تركيب سوپرويسکو
 

 ابون بشوئيد.با آب و ص ،در صورت تماس با پوست پيش بيني هاي ايمني:

 در صورت تماس با چشم يا مخاطهاي تنفسی با آب گرم بشوئيد و بالفاصله به پزشك مراجعه كنيد.

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

 غير سمی است  مسموميت:

 بی خطر حمل و نقل:

:کاربرد  

 دستورات ايمني:

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

 7تهران، بزرگراه صدر، ميدان پيروز، ابتداي بلوار قيطريه، پالک 

 info@namikaran.com پست الکترونيک:

 (132)  77272و  33377222-8 تلفن:
 (132)  33377221   :فکس

 www.namikaran.com وب:


