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  Super Viscose 20HE-S 

 بتنآب  ممتاز سوپر فوق روان کننده و کاهنده

ا جهت استفاده در بتن و مالت است كه از نسل سوم فوق روان كننده ه 20HE-S سوپرويسکوز

و به واسطه اين قابلیت ، برای تولید سنگهای ثر زودسخت كنندگی بتن و مالت است ويژگیهای آن ا

 اشد.مصنوعی مناسب می ب

 2392-2و استاندارد ملی ايران به شماره  ASTM C494 , Type Fاين ماده مطابق با استاندارد 

 می باشد. 2-9و  2-9جدول ( 2932)بهمن

 كارگاه های تولید و ساخت سنگ های مصنوعی  

 كارگاه های ساخت قطعات پیش ساخته بتنی )مانند سگمنت سازی و ...( 

 بتن آماده كارگاه های تولید  

 اكسپوزبتن های  

  تراكممويبره و خود بتن های خود 

 روند سريع دستیابی به مقاومتهای اولیه بدون تأثیر منفی بر مقاومت نهايی  

 بتن ريزی سازه هايی با شبکه آرماتوربندی فشرده و شرايط دشوار ويبره زدن 

 

ولکولی ذرات سیمانی با مکانیزم به واسطه خواص جذب سطحی و جداسازی م 20HE-S سوپرويسکوز

 وتی به شرح ذيل عمل می كند:های متفا

 ايجاد سطح نهايی صاف ، صیقلی و براق در ساخت سنگهای مصنوعی 

 و دستیابی به مقاومتهای اولیه باال گیقابلیت زود سخت كنند 

 باال و دستیابی به مقاومت های اولیه و نهايی  درصد(95 )تا بتن آبقابل توجه  شكاه امکان 

 ايجاد چسبندگی و پیوستگی مطلوب بین سنگدانه ها 

  روانی بسیار باال و تراكم آسان تر بتن 

 (S.C.Cمناسب برای تولید بتن های خودويبره )، تراكمی باال -رفتار خود 

 بهبود آب بندی بتننفوذناپذيری بتن و درنتیجه خاصیت افزايش  

 كاهش جمع شدگی و خزش 

 نتكاهش نرخ كربناسیون در ب 

 و سهولت بتن ريزیبهبود قابل مالحظه جريان پذيری بتن  

 فاقد يون كلر و مناسب بتن های مسلح و پیش تنیده 
 

 ت اصالح شدهپلی كربوكسیال : نوع

 قهوه ای  رنگ:
 كیلوگرم بر لیتر  23/2 ± 29/2  وزن مخصوص:

 PH : 2± 5مقدار 

 كیلوگرمی  222ی بشکه هاكیلوگرمی و  22گالن های  بسته بندي: 

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

 از نشدهبدر بسته بندی اولیه و  مناسب ط نگهداریه پس از تولید به شرما 21 مدت نگهداري:

 

 تعريف:

 موارد مصرف:

 فوايد:

:مشخصات فني  
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  ميزان مصرف:

درصد وزن سیمان  2/2تا  4/2یشنهادی جهت تولید بتن های پالستیك و خمیری میزان مصرف پ

 مصرفی است.

درصد وزن  5/2تا  2 ( و بتن های با روانی باال میزان مصرفS.C.Cويبره ) جهت تولید بتن های خود

 سیمان مصرفی است.

 شود. ساختهبرای تعیین مقدار دقیق مصرف توصیه می شود كه مخلوطهای آزمايشی 

  طريقه اختالط:

كرد و يا آن را جداگانه در  را می توان در بچینگ، درحین ساخت بتن اضافه 20HE-Sويسکوز  رسوپ

زای هر تراك میکسر اضافه نمود. در صورت اضافه كردن به تراك میکسر ، به ا بتن ريزی به داخل محل

برای استفاده در ساخت سنگهای  حداقل يك دقیقه میکس شود. ستیمترمکعب بتن موجود ،  باي

تركیب كرده و سپس به مخلوط  ،با آب اختالط را 20HE-Sمصنوعی، توصیه میشود ابتدا سوپر ويسکوز 

ابتدا حداقل  ، كنترل بهتر خاصیت كاهندگی آب اين افزودنی )به منظور سنگدانه ها اضافه نمائید.

در صورت پايین  ثانیه مخلوط بتن در میکسر هم زده شود سپس 12میزان آب اختالط اضافه گردد و 

 رد نظر به مخلوط بتن اضافه گردد.(كارايی مو برای دستیابی به مابقی آب اختالط، بودن روانی 

  بتن ريزي:

لذا رعايت اصول بتن ريزی با  باعث تولید بتن با كیفیت باال می گردد 20HE-S استفاده از سوپرويسکوز

 ستفاده از اين ماده آسان تر می گردد و بتن تازه بايستی به طور مناسب عمل آوری گردد.ا

  توجه:

برای  .( نیز استفاده می گرددS.C.Cتولید بتن های خودويبره ) برای 20HE-S سوپرويسکوز 

 خاصی مورد نیاز است. و شرايط اين منظور طرح اختالط

يستی در دمای اتاق به آرامی ذوب شود و پس يخ بزند با 20HE-S در صورتیکه سوپرويسکوز 

 از آن هم زده شود.

 ذيل سازگار می باشد: محصوالتبا  20HE-Sسوپرويسکوز  
 Plasto Proof N 
 Antifreeze 1% 
 Rapid 
 FG 901 
 Silica Fume 
 Retarder 

 

 ئید. او مواد فوق الذكر لطفاً با واحد فنی مشورت نم 20HE-S زقبل از استفاده از تركیب سوپرويسکو
 

 با آب و صابون بشوئید. ،در صورت تماس با پوست پيش بيني هاي ايمني:

 در صورت تماس با چشم يا مخاطهای تنفسی با آب گرم بشوئید و بالفاصله به پزشك مراجعه كنید.

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

 غیر سمی است مسموميت:

 بی خطر نقل:حمل و 

: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  33377222-8ن: تلف

 (132)  33377221فکس:   

 www.namikaran.com وب:


