
فناوریهاي نوین بتن و ساختمان

روانسازهاي بتن 
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روانسازهاي بتن 

ابر روان کننده کربوکســـــیالتی

ابر روان کننده کربوکسیالتی زودگیر

ابر روان کننده کربوکسیالتی دیرگیر

رزین سنگ مصنوعی کربوکسیالتی

فوق روان کنندهب تنن وتــــــرال

ب تن زودگیـــــر فوق روان کننده

فوق روان کنندهب تن دیـــرگیـــر

روان کنندهب تنن ــــــــــرمال

روان کنندهب تن زودگیـــــــــر

روان کنندهب تن دیــــرگیـــــر

روان کــنــندهب ــتن آبب ـــند



کاربردهاشرح
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خواص و اثرات
مکانیزم اثر

ابر روان کننده ، افزودنی مایع بر پایه پلی کربوکســــــیالت اتر 

میباشد . ابر روان کننده بتن ، کاهنده بســــیار قوي آب اختالط 

بتــن می باشد و افزاینده بسـیار قوي کارایی بتـن با عملکرد باال 

بوده و به نحو چشـــمگیري پخش شدن ذرات سیمانی را بهـبود 

می بخشد . مصـرف این محصـول موکداً به الزامات ساخت بتــن 

هاي ویژه ( خود تراز شــونـده و خود متراکم شـــونـده ) و بتـن 

هایی که الزامات آئین نامه اي آن به حداقل رساندن نسبت آب به 

سیمان باشد و یا در شـرایط خاص که افت اسـالمپ با دیگر مواد 

فوق روان سـاز قابل جبران نباشـد، تأکید شـده اســت . ابر روان 

کننده کربوکسیالتی به دلیل کاهش قابل مالحظه نسـبت آب به 

سیمان ، باعث افزایش مقاومت و کاهش نفوذ پذیري بتن در برابر 

نفوذ مواد شیمیایی مخرب شـده و در نتیجه دوام و پایایی بتن را 

افزایش می دهد.

افزایش اسالمپ

افزایش روانی یا کارایی بتن 

امکان کاهش نسبت آب به سیمان حدود 30 درصد

ایجاد بتن خوش نما یا اکسپوز 

افزایش انسجام بتن و مقاومت فشاري

امکان تولید بتن با نسبت آب به سیمان 30 تا 40 درصد

افزایش دوام و پایایی بتن

کمک به خروج حباب هاي محبوس در بتن و مالت در حالت 

خمیري

SRC سازگاري با انواع سیمان هاي پرتلند و

امکان اجراي آسان بتن هاي حجیم

کاهش قابل مالحظه آب انداختگی بتن

کاهش نفوذ پذیري و جذب آب بتن

ساختار مولکولهاي تشـــــکیل دهنده روانســــــاز بر پایه پلی 

کربوکسـیالت اتر، از یک شاخه اصلی و چند شاخه فرعی تشـکیل 

شده است . با افزودن پلی کربوکســـــیالت اتر به مخلوط بتنی یا 

مالت سیمان ، الیه اي باردار متشــــــــــکل از مولکولهاي پلی 

کربوکسـیالت اتر، اطراف دانه هاي سیمان را فرا می گیرد . این امر 

موجب دفع ذرات ســیمان از یکدیگر داخل مخلوط بتنی یا مالت 

می شود . در اصل ممانعت فضـــــایی شاخه هاي فرعی ماده پلی 

کربوکســیالت اتر، باعث دفع ذرات می شوند و نیروي هیدروفوب 

در شــاخه اصـــلی این ماده موجب جذب مولکول هاي بزرگ، به 

واسـطه ذرات سـیمان شـده و به این ترتیب مولکول هاي آب را در 

فاصله دورتري نسـبت به ذرات سیمان مخلوط قرار می دهند . این 

خاصیت موجب روانی مخلوط بتنی یا مالت می شود.  پس از گذر 

زمان مشــخص ، بارهاي ایجاد شده در مخلوط بتنی ، در اثر القاي 

معکوس از بین می روند و موجب افت اســـــــــالمپ بتن و آغاز 

هیدراسیون سیمان و فرآیند گیرش بتن و مالت می شود.

   Power Krbuksylate Plasticizer

ابر روان کننده کربوکسیالتی  
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مناسب براي استفاده جهت تولید بتن به کمک قالب هاي 

تونلی و لغزان و . . .

بتن هاي خود متراکم شونده و خود تراز شونده 

قابلیت تولید بتن هاي با عملکرد باال 

اجراي بتن ریزي هاي حجیم

مناسب براي اجراي بتن هاي پمپ پذیر

اجراي بتن هاي معماري

بتن ریزي با لوله ترمی

امکان بتن ریزي زیر آب

امکان تولید مالت هاي تزریقی

مناسب برايتولید بتن هاي توانمند و مقاوم

قابلیتبتن ریزي در مقاطع باریک و پر آرماتور

مناسب براي تولیدقطعات بتنی پیش ساخته 

ابر روانساز قدرتمند و کاهنده شدید آب

افزایش مقاومتهاي مکانیکی بتن



ایمنی

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

1/13 3gr/cm

3

مایع

قهوه اي عسلی

ندارد

حدود 7 PH

 ASTM C494             ASTM C1017/C1017M      

             ISIRI 2930       استاندارد

بسته بندي                            

گالن 20 لیتري

بشکه 220 لیتري

مخزن 1000 لیتري

 روش مصرف

1 - مقدار ابر روان کننده محاسـبه شـده با توجه به عیار بتن با 2 

برابر حجم از آب اختالط بتن رقیق شود . افزودنی رقیق شـده به 

بتن درحال اختالط به تدریج اضافه شود .

2 –ا ین محصـول را می توانب ه مخلوط آمادهب تنا ضافهن مود و پس 

ا زاي هر  ب ه .  پیشنهاد می شود ب تن ریزيا نجام شود از میکس کامل ،

متر مکعبب تن ، حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

3 – ابر روان کننده کربوکسیالتی را می توان در هنگام تولید بتن 

به بچینگ و یا تراك میکسر اضافه نمود.

 توجه گردد ماده افزودنی ابرروان کننده کربوکسیالتی مستقیم 

روي سیمان خشک ریخته نشود .  

این ماده جزء مواد سمی و خطرناك و آتش زا نمی باشد.

این محصــولب ه هیچ عنوانن بایدب ا چشـــم تماس پیدا کند، در 

ب ا مقدار فراوانی آب شسته شود.  صورت تماسب ا چشم سریعاً

در صورتا یجاد حســــاسیت در سطح پوستب ه پزشک مراجعه 

شود.  

 میزان مصرف

بهترین میزان مصــــرف براي حصـــــول خواص ویژه، با انجام 

آزمایشات مختلف در شرایط کارگاهی تعیین می شود که این امر 

بســـتگی به عوامل گوناگونی از جمله دماي محیط ، نوع و اندازه 

سنگدانه ها ، عیار سیمان ، نســـبت آب به سیمان و ... دارد. ولی 

بطور معمول میزان نرمال، مصـرف ابر روان کننده از 0/2 الی 0/8 

درصد وزن سیمان مصرفی می باشد . 

نگهداري
مدت: ی کسال درب ستهب ندياولیه

شرایط:  دورا ز سرما وی خبندان، گرماوت ابش مســــتقیم و طوالنین ور 

خورشید

بهترین دماين گهداري:  10+ا لی 30+ درجه
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کاربردهاشرح

خواص و اثرات

مکانیزم اثر

این محصــــول بر پایه پلی کربوکســـــیالت اتر، داراي قابلیت 

کاهندگی شدید آب اختالط بتـن و افزایش دهنده بســـیار قوي 

کارایی بتـن می باشـــــد و داراي زنجیره هاي جانبی طویل می 

باشد که موجب پخش یکنواخت ذرات سیمان در بتـن می شـود 

.ابر روان کننده کربوکسـیالتی زودگیر، عالوه بر خواص ذکر شده 

به لحاظ دارا بودن خواص زودگیر کنندگی، براي تولیـد سگمنت 

هاي TBM، بتـن هاي توانمـنـد و بـتـن هاي درجا در مـناطق 

سـردسـیري مناسـب می باشـد.این ماده به لحاظ دارا بودن مواد 

زودگیر کننده در فرموالسیون خود، موجب حصـــــول مقاومت 

فشاري زودرس براي بتن خواهد شد.

ابر روان کننده کربوکسیالتی زودگیر  

 Power krbuksylat plasticizer
                                Fast harden

مناسب براي اجراي سازه توسط قالبهاي تونلی و لغزان و ...

مناسب براي ساخت بتن هاي پیش ساخته

امکان اجراي بتن هاي توانمند و پرمقاومت

امکان ساخت مالتهاي تزریقی

امکان بتن ریزي در مقاطع باریک و با تراکم آرماتور باال

ساخت بتن هاي خود متراکم شونده و خودتراز شونده 

مناسب براي بتن ریزي در مناطق سردسیري

قابلیت ساخت بتن با عملکرد باال

ساختار مولکولهاي تشـــــکیل دهنده روانســــــاز بر پایه پلی 

کربوکسیالت اتر، از یک شاخه اصلی و چند شاخه فرعی تشـکیل 

شده است . با افزودن پلی کربوکســــیالت اتر به مخلوط بتنی یا 

مالت سیمان ، الیه اي باردار، متشــــــــکل از مولکولهاي پلی 

کربوکســیالت اتر، اطراف دانه هاي سیمان را فرا می گیرد و این 

امر موجب دفع ذرات ســـیمان از یکدیگر داخل مخلوط بتنی یا 

مالت می شوند . در اصل ممانعت فضـایی شاخه هاي فرعی ماده 

پلی کربوکســــــــیالت اتر، باعث دفع ذرات می شوند و نیروي 

هیدروفوب در شـاخه اصـلی این ماده موجب جذب مولکول هاي 

بزرگ به واسطه ذرات سیمان شـده و به این ترتیب مولکول هاي 

آب را در فاصله دورتري نســبت به ذرات سیمان مخلوط قرار می 

دهند و این خاصیت موجب روانی مخلوط بتنی یا مالت می شود. 

پس از گذر زمان مشـخص ، بارهاي ایجاد شده در مخلوط بتنی ، 

در اثر القاي معکوس از بین می رود و موجب افت اسـالمپ بتن و 

آغاز هیدراسـیون سـیمان و فرایند گیرش بتن و مالت می شـود . 

عالوه بر روانی در فرموالســـــــــــــیون تولید ابر روان کننده 

کربوکسیالتی زودگیر، از مواد تندگیر کننده گیرش استفاده شده 

اســــت که با قابلیت حفظ کارایی بتن در حالت خمیري موجب 

حصــول گیرش سریعتر و  مقاومت فشـــاري زودرس در بتن یا 

مالت شود.
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افزایشا سالمپ و کارایی بتن 

جلوگیريا ز محبوس شدن هوا در بتن

عدم نیاز به ویبره نمودن بتن به لحاظ روانی مطلوب بتن

ا تمام بتن  امکان باز کردن قالبها پسا ز 12ا لی 18 ساعت پسا ز

ریزي، به دلیل گیرشا ولیه سریعتر

SRC ا نواع سیمان هاي پرتلند و سازگاري با

افزایش میزان چسبندگی بتن به فوالد

امکان کاهش نسبت آب به سیمان ( حدود 30 درصد ) 

افزایش مقاومت فشاري بتن در سنینا ولیه 

افزایش مقاومت خمشی و مدولا الستیسیته بتن 

ا کسپوز  ایجاد بتن خوش نما یا

افزایش مقاومت بتن در برابر عوامل جوي و شرایط محیطی

افزایشا نسجام و کاهش نفوذپذیري بتن 

کاهشا نقباض و خزش بتن 

مقاومت بیشتر در برابر عوامل آسیب رسان محیطی 

امکان استفاده همزمان با فرآورده هاي میکروسیلیس و مواد پوزوالنی

ابر روانساز قدرتمند و کاهنده شدید آب

با خاصیت تسریع در گیرش
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میزان مصرف مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

1/13 3gr/cm

مایع

قهوه اي عسلی

ندارد

حدود 7 PH

ASTM C494

استاندارد

 روش مصرف

1 - مقدار ابر روان کننده کربوکســیالتی زودگیر محاسبه شده با 

توجه به عیار بتن با 2 برابر حجم از آب اختالط بتن رقیق شــود . 

ماده افزودنی رقیق شـده به بتن درحال اختالط به تدریج اضـافه 

شود .

– این محصــول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و   2

پس از میکس کامل ، بتن ریزي انجام شود . پیشـنهاد می شود به 

ازاي هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 دقیقه عملیات میکس، صورت 

گیرد.

– ابر روان کننده کربوکســیالتی زودگیر را می توان در هنگام   3

دقت شود ماده افزودنی ابر روان کننده کربوکســیالتی زودگیر 

مستقیم روي سیمان خشک ریخته نشود .  

این ماده جزء مواد سمی و خطرناك و آتش زا نمی باشد.

این محصــول به هیچ عنوان نباید با چشــم تماس پیدا کند، در 

صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار فراوانی آب شسته شود . 

در صورت ایجاد حســـاسیت در سطح پوست به پزشک مراجعه 

شود.

هنگام مصرف از عینک و دستکش و ماسک مناسب استفاده شود.

ایمنی

بهترین میزان مصــرفب راي کســب مشــخصـــات خاص،ب اا نجام 

آزمایشــــــات مختلف در شرایط کارگاهیت عیین می شود. ا ینا مر 

بســـــــتگیب ه عوامل گوناگونیا ز جمله دماي محیط، ن وع وا ندازه 

سنگدانه ها،  عیار سیمان، ن ســــبت آبب ه سیمان و. .. دارد. ولیب طور 

معمول میزانن رمال مصـرفا بر روان کنندها ز 0/2ا لی 0/8 درصد وزن 

سیمان مصــــرفی میب اشد.  درن ظر داشتهب اشد میزان زودگیر شدن 

بتن،ب ات وجهب ه دوز مصرفیاین محصول متغیر خواهدب ود. 

بسته بندي                            

گالن 20 لیتري

بشکه 220 لیتري

مخزن 1000 لیتري

نگهداري

مدت: ی کسال درب ستهب ندياولیه

شرایط:  دورا ز سرما وی خبندان، گرماوت ابش مســــتقیم و طوالنین ور 

خورشید

بهترین دماين گهداري:  10+ا لی 30+ درجه

ASTM C1017
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کاهش میزان مصرف سیمان در مخلوط بتن

امکان کاهش نسبت آب به سیمان ( حدود %30 )

افزایش مقاومت فشاري اولیه و نهایی بتن

جلوگیري از ایجاد پدیده درز سرد در بتن

امکان تولید و حمل بتن در مسافتهاي زیاد 

تولید بتن با مقاومت زیاد نسبت به بتن معمولی 

ابرروانساز قدرتمند و کاهنده شدید آب

با خاصیت دیرگیر کنندگی

ابر روان کننده کربوکسیالتی دیرگیر  

Power krbuksylat plasticizer
Retarder P

C
1
3
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L

ابر روان کننده کربوکسیالتی دیرگیر، محصـولی توانمند با قابلیت 

کاهش آب اختالط بتن و افزایش کارایی بتـن می باشــــد، که بر 

اساس جدیدترین و پیشرفته ترین فرموالسیون تولید و عرضه می 

شود. این محصـول داراي زنجیره هاي جانبی طویل می باشند که 

موجب پخش یکنواخت ذرات سـیمان در بتن می باشــد. ابر روان 

کننده کربوکســــــیالتی دیرگیر با کنترل زمان گیرش بتن، کار 

پذیري بتن را افزایش می دهد و مـوجب کســــب مقـاومت اولیه 

بیشـــــتر و همچنین افـزایش مقـاومت باالتر در دراز مـدت می 

شـود. این محصـــول براي بتـن ریزي هاي حجیم، حمل بتـن در 

مســــــافت هاي طوالنی و بتن ریزي در شرایط آب و هواي گرم 

مناسب می باشد. ابر روان کننده بتن ، کاهنده بســـــیار قوي آب 

اختالط بتــن می باشد و افزاینده بســــــیار قوي کارایی بتـن با 

عملکرد باال بوده و به نحو چشمگیري پخش شدن ذرات سیمانی را 

درون مخلوط،  بهـبود می بخشد . مصـرف این محصـول موکداً به 

الزامات ساخت بتــن هاي ویژه ( خود تراز شـونـده و خود متراکم 

شــــــونـده ) و بتـن هایی که الزامات آئین نامه اي آن به حداقل 

رساندن نســـبت آب به سیمان باشد و یا در شرایط خاص که افت 

اسالمپ با دیگر مواد فوق روان ساز قابل جبران نباشد، تأکید شـده 

است . ابر روان کننده کربوکســـــــــیالتی به دلیل کاهش قابل 

مالحظهي نســبت آب به سیمان ، باعث افزایش مقاومت و کاهش 

نفوذ پذیري بتن در برابر نفوذ مواد شــیمیایی مخرب شـــده و در 

نتیجه دوام و پایایی بتن را  افزایش می دهد.

شرح

خواص و اثرات

افزایش زمان گیرشا ولیه،ب راي کنترل گیرش سریع در هواي گرم 

افزایش یکپارچگی بتن و کاهش پدیده جداشدگی سنگدانه ها 

افزایش تراکم و کاهش نفوذپذیري بتن 

ایجاد بتن خوش نما یا اکسپوز 

کاهش انقباض و خزش بتن 

کاربردها
مناسب براي بتن ریزي در آب و هواي گرم                     

مناسب براي بتن ریزي هاي حجیم 

امکان ساخت و حمل بتن در مسافت طوالنی

مناسب براي تولید بتن هاي معماري

امکان اجراي بتن هاي پمپ پذیر

مناسب براي تولید بتن هاي توانمند و پر مقاومت

امکان تولید بتن هاي تزریقی            

مناسب براي اجراي بتن ریزي قالب هاي تونلی و لغزان و ...

قابلیت استفاده در بتن هاي پیش ساخته 

تولید بتن اکسپوز یا خوش نما                   

ساخت بتن با عملکرد باال

مکانیزم اثر

ساختار مولکولهاي تشـــــکیل دهنده روانســــــاز بر پایه پلی 

کربوکسیالت اتر، از یک شاخه اصلی و چند شاخه فرعی تشـکیل 

شده است . با افزودن پلی کربوکســــیالت اتر به مخلوط بتنی یا 

مالت سیمان ، الیه اي باردار متشـــــــــکل از مولکولهاي پلی 

کربوکســیالت اتر، اطراف دانه هاي سیمان را فرا می گیرد و این 

امر موجب دفع ذرات ســـیمان از یکدیگر، داخل مخلوط بتنی یا 

مالت می شوند . در اصل ممانعت فضــایی شاخه هاي فرعی ماده 

پلی کربوکســـــــــیالت اتر، باعث دفع ذرات می شود و نیروي 

هیدروفوب در شاخه اصـلی این ماده، موجب جذب مولکول هاي 

بزرگ به واسطه ذرات سیمان شـده و به این ترتیب مولکول هاي 



مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

1/13 3gr/cm

مایع

قهوه اي عسلی

ندارد

حدود 7 PH

ASTM C494

استاندارد

 روش مصرف

ب ا  ا بر روان کننده کربوکســـیالتی دیرگیر محاسبه شده 1 - مقدار

ب تنب ا 2ب رابر حجما ز آبا ختالطب تن رقیق شــــود.   توجهب ه عیار

افزودنی رقیق شدهب هب تن درحالا ختالطب ه تدریجا ضافه شود. 

2 –ا ین محصول را می توانب ه مخلوط آمادهب تنا ضافهن مود و پس 

ب ها زاي  .  پیشــنهاد می شود ب تن ریزيا نجام شود از میکس کامل ،

هر متر مکعبب تن ، حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

– ابر روان کننده کربوکسـیالتی دیرگیر را می توان در هنگام   3

تولید بتن به بچینگ و یا تراك میکسر اضافه نمود.

توجه گردد افزودنی ابر روان کننده کربوکســــــیالتی دیرگیر 

مستقیم روي سیمان خشک ریخته نشود .  

میزان مصرف
بهترین میزان مصـرف براي کسـب مشـخصــات خاص، با انجام 

آزمایشـــــات مختلف در شرایط کارگاهی تعیین می شود . این 

ویژگی بســتگی به عوامل گوناگونی از جمله دماي محیط ، نوع و 

اندازه سنگدانه ها ، عیار سیمان ، نســبت آب به سیمان و ... دارد. 

ولی بطور معمول میزان نرمال مصـرف ابر روان کننده، از 0/2 الی 

0/8 درصد وزن سیمان مصـــرفی می باشد . در نظر داشته باشد 

میزان دیرگیر شدن بتن با توجه به دوز مصـــرفی ابر روان کننده 

کربوکسیالتی دیرگیر، تغییر خواهد داشت.

این ماده جزء مواد سمی و خطرناك و آتش زا نمی باشد.

این محصـول به هیچ عنوان نباید با چشــم تماس پیدا کند، در 

صورت تماس با چشـم سریعاً با مقدار فراوانی آب شسـته شود . 

در صورت ایجاد حســاسیت در سطح پوست به پزشک مراجعه 

شود.

هنگام مصرف از عینک و دستکش و ماسک مناسب استفاده شود.

ایمنی

نگهداري

بسته بندي                            

گالن 20 لیتري

بشکه 220 لیتري

مخزن 1000 لیتري

مدت: ی کسال درب ستهب ندياولیه

شرایط:  دورا ز سرما وی خبندان، گرماوت ابش مســــتقیم و طوالنین ور 

خورشید

بهترین دماين گهداري:  10+ا لی 30+ درجه

ASTM C1017

آب را در فاصله دورتري نســبت به ذرات سیمان مخلوط قرار می 

دهند و این امر موجب روانی مخلوط بتنی یا مالت می شود.  پس 

از گذر زمان مشخص ، بارهاي ایجاد شده در مخلوط بتنی ، در اثر 

القاي معکوس از بین رفته  و موجب افت اســـــالمپ بتن و آغاز 

فرآیند هیدراسیون سیمان و فرایند گیرش بتن و مالت می شود. 

عالوه بر روانی، در فرموالســــــــــــیون تولید ابر روان کننده 

کربوکســیالتی دیرگیر از مواد دیرگیر کننده استفاده شده است 

که با قابلیت حفظ کارایی بتن در حالت خمیري، موجب کنترل و 

تاخیر در گیرش بتن و حصول مقاومت فشاري مطلوب تر میشود.

7
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افزودنی کربوکسیالتی براي تولید سنگ مصنوعی

افزایش براقیت  چسبندگی

رزین سنگ مصنوعی کربوکسیالتی

Krbuksylate Stone Resin
Plasticizer

رزین سنگ مصــنوعی یا رزین سنگ آنتیک محصـــولی کارآمد و 

توانمندب ر پایه پلی کربوکسـیالتا تر میب اشد کهب طور گسـترده در 

ا ستفاده قرار می گیرد. رزین  تولید سنگ هاي مصـــــنوعی، مورد

ا فزوده شدنب ه  ب ا سنگ مصــنوعیب ر پایه پلی کربوکســـیالتا تر،

ب را یجاد خصــوصیاتی  مخلوط مالت تولید سنگ مصـنوعی ، عالوه

ا فزایش عمر  نظیرا فزایش مقاومت ، کاهشن فوذپذیري و جذب آب ،

ب راقیت سنگ  و دوام سنگ مصنوعی ، موجبا فزایش زیبایی و جال و

ب ر خواص مذکور، رزین سنگ مصـنوعیب ر پایه پلی  .  عالوه می شود

کربوکسیالتا تر ،از شوره زدگی سنگ جلوگیري خواهدن مود.

شرح

کاهش میزان آب مصرفی مخلوط تا 35 درصد

سهولت اجرا و اختالط

کاهش زمان ویبراسیون

افزایش مقاومت مخلوط سیمانی در سنین گیرشا ولیه ون هایی

کاهش میزان هواي محبوس در بتن تا 70 درصد

کاهش عیار سیمان مصرفی

افزایش مقاومت فشاري سنگ مصنوعی

کاهش زمان ریختن مخلوط در قالب به لحاظ روانی

سازگاري با انواع سیمان هاي پرتلند

قابلیت استفاده توام با فرآورده هاي میکروسیلیسی و پوزوالنی

افزایش کارایی مخلوط بتنی

جلوگیري از جدا شدگی و آب انداختگی مخلوط بتنی

کاهش نفوذ پذیري و جذب آب

افزایش دوام و پایایی قطعه

خواص و اثرات

کاربردها

مناسبب راي تولید سنگ هاي مصنوعی و آنتیک پایه سیمانی

مناسبب راي تولید سنگ هاي مصنوعی گچی

قابلیتا ستفاده جهت تولید سیستم هایسمنت پالست

قابلیت تولید سنگ هاي پلیمري

تولید کفپوش هايب تنیب ا مقاومتب اال

تولید موزاییکب ا ضخامت کم و مقاومتب اال

قابلیت تولیدب تن پیش ساختهب ا مقاومت مکانیکیب اال

مناسبب رايتولید تراورس و سگمنت هايب تنی

مکانیزم اثر

ساختار مولکولهاي تشـکیل دهنده رزین سنگ مصـنوعی بر پایه 

پلی کربوکســــیالت اتر، از یک شاخه اصلی و چند شاخه فرعی 

تشــکیل شده است . با افزودن پلی کربوکســیالت اتر به مخلوط 

بتنی یا مالت سیمان ، الیه اي باردار متشــکل از مولکولهاي پلی 

کربوکســیالت اتر، اطراف دانه هاي سیمان را فرا می گیرد و این 

امر موجب دفع ذرات ســــیمان از یکدیگر داخل مخلوط بتنی یا 

مالت می شود . در اصل ممانعت فضــایی شاخه هاي فرعی ماده 

پلی کربوکســــــــیالت اتر، باعث دفع ذرات می شوند و نیروي 

هیدروفوب در شاخه اصـلی این ماده، موجب جذب مولکول هاي 

بزرگ به واسطه ذرات سیمان شـده و به این ترتیب مولکول هاي 

آب را در فاصله دورتري نســبت به ذرات مخلوط سیمان قرار می 

دهند . این قابلیت موجب روانی مخلوط بتنی یا مالت می شــود.  

پس از گذر زمان مشـخص ، بارهاي ایجاد شده در مخلوط بتنی ، 

در اثر القاي معکوس از بین می رود و موجب افت اسـالمپ بتن و 

آغاز هیدراسیون سیمان و فرایند گیرش بتن و مالت می شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

1/1 3gr/cm

مایع ویسکوز

شفاف یا عسلی

ندارد

حدود 7 PH
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روش مصرف

1 – بهترین روش مصرف رزین سنگ مصـنوعی کربوکسـیالتی ، 

افزودن آن به بخشـــی از آب مصـــرفی مخلوط سیمانی است . 

پیشـــنهاد می شود 5 دقیقه پس از اختالط کامل مصـــالح، به 

مخلوط بتنی اضافه شود و فرآیند اختالط تا حصـــول مخلوطی 

همگن و یکنواخت ادامه یابد.

– رزین سنگ مصــنوعی بر پایه پلی کربوکســیالت اتر را می   2

توان به مخلوط بتنی نیز افزود . ولی این کار نیز باید 5 دقیقه پس 

از اختالط کامل کلیه اجزاء انجام شــــــود و حداقل 3 دقیقه با 

مخلوط بتنی میکس شود.

توجه گردد  ماده ا فزودنی رزین سنگ مصنوعی، مستقیم روي

 سیمان خشک ریختهن شود.   

 میزان مصرف

بهترین میزان مصـرف براي کسـب ویژگی هاي مورد نظر، با انجام 

آزمایشـــات مختلف در شرایط کارگاهی تعیین می شود . این امر 

بســــتگی به عوامل گوناگونی از جمله دماي محیط ، نوع و اندازه 

سنگدانه ها ، عیار سیمان ، نسبت آب به سیمان و ... دارد. ولی بطور 

معمول میزاننرمال مصرف رزین سنگ مصنوعی،  از 0/4 الی 0/8  

درصد وزن سیمان مصرفی می باشد . 

ایمنی

این ماده جزء مواد سمی و خطرناك و آتش زا نمی باشد.

این محصولب ه هیچ عنوانن بایدب ا چشم تماس پیدا کند، در صورت 

ب ا مقدار فراوانی آب شسته شود.  تماسب ا چشم سریعاً

 در صورتا یجاد حساسیت در سطح پوستب ه پزشک مراجعه شود.

هنگام مصرفا ز عینک و دستکش و ماسک مناسبا ستفاده شود.

مدت : یکسال در بسته بندياولیه

شرایط:  دورا ز سرما و یخبندان، گرماو تابش مستقیم و طوالنین ور 

خورشید

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه

نگهداري

بسته بندي                            

گالن20 لیتري

بشکه 220 لیتري 

مخزن 1000 لیتري
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روان کننده قوي و کاهنده قوي آب

افزایش مقاومتهاي مکانیکی بتن

P
N
3
3
-N

Concrete Super Plasticizer

فوق روان کننده نوترال

شرح

فوق روان کننده بتن ، افزودنی مایع بر پایه نفتالین سولفونات است 

که  خاصیت کاهندگی آب بتن را در حد نرمال دارد و براي ساخت 

بتنی کارا و توانمند، مورد استفاده قرار می گیرد. این محصـــول از 

نظر گیرش  وضعیت نرمال دارد و هیچ گونه تاخیر یا تســریعی در 

فرایند هیدراســیون ســـیمان، ایجاد نمی کند ، فوق روان کننده 

نرمال با خاصیت کاهندگی نســبت آب به سیمان موجب افزایش 

کلیه مقاومت ها، خصوصاً مقاومت هاي اولیه بتن خواهد شد . فوق 

روان کننده نرمال با حصول افزایش کارایی بتن ، مانع ایجاد پدیده 

آب انداختگی و جدا شدگی بتن می شود. 

خواص و اثرات

افزایشا سالمپ و کاراییب تنب دونا فزایش آب

کاهشن سبت آبب ه سیمان حدود 10ا لی 15 درصد

ا فزایش مقاومت فشاري و خمشیب تن در سنین مختلف

 عدم تغییر در زمان گیرش اولیه و نهایی بتن

افزایش انسجام و کاهش نفوذپذیري بتن

افزایش دوام و پایایی بتن 

 سهولت پمپاژ و افزایش پمپ پذیري 

کاهش استهالك تجهیزات پمپاژ بتن

ممانعت از خزش و انقباض بتن

سازگاري با انواع سیمان پرتلند

کاهش میزان ویبراسیون به لحاظ روانی مطلوب

کاربردها
اجراي انواع بتن هاي مسلح و غیر مسلح در شرایط دماي 

معمولی

مناسب براي تولید بتن هاي با مقاومت باال

مناسب براي تولید بتن هاي سازه اي مانند پل ها

مناسب براي تولید قطعات بتن پیش ساخته 

مناسب براي تولید بتن هاي پمپ پذیر

مناسب براي اجراي بتن هاي پیش تنیده و پس تنیده

مناسب براي ساخت دوغاب سیمان و اجراي عملیات تزریق 

مناسب براي ساخت مالت جهت تحکیم بستر خاك

مناسب براي ساخت بتن ریزي در مقاطع با تراکم آرماتور باال 

مناسب براي بتن ریزي هاي حجیم 

مناسب براي قالب هاي لغزان و پیش تنیده  

در هنگام اختالط آب و ســــیمان ، مولکول هاي فوق روان کننده 

نرمال بر پایه پلی نفتالین سولفونات ، غشــــایی باردار اطراف ذرات 

سـیمان ایجاد می کند .به این ترتیب موجب دفع دانه هاي سـیمان 

درون مخلوط بتنی نســـــبت به یکدیگر می شود و به این ترتیب 

موجب روانی بتن می شــوند. همچنین نفتالین ســـولفونات، مانع 

انحالل یون هایی نظیر آلومینات ها که بیشترین میزان حل شدگی 

در مدت زمان فرایند هیدراسیون را دارند ، خواهد شد. 

مکانیزم اثر

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/12وزن مخصوص 3gr/cm

مایع

قهوه اي

نداردیون کلر 

ASTM C494/C494 M

استاندارد

     ISIRI 2930

حدود 7 PH
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ب تن ،  ب ه عیار ب ا توجه ن رمال محاسبه شده 1 - مقدار فوق روان کننده

ب ه  ا فزودنی رقیق شـده با 2ب رابر حجما ز آبا ختالطب تن رقیق شود. 

بتن درحالا ختالطب ه تدریجا ضافه شود. 

2 –ا ین محصـول را می توانب ه مخلوط آمادهب تنا ضافهن مود و پسا ز 

میکس کامل ،ب تن ریزيا نجام شود.  پیشنهاد می شودب ها زاي هر متر 

مکعبب تن ، حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

3 – فوق روان کنندهب تنن ـرمال را مــی توان در هنگام تولیدب تنب ه 

بچینگ و یا تراك میکسرا ضافهن مود.

توجه گردد مادها فزودنی فوق روان کنندهب تن مستقیم روي سیمان

 خشک ریختهن شود. 

میزان مصرف دقیق ماده افزودنی فوق روان کننده نرمال، با توجه 

به انجام آزمایشــــات دقیق کارگاهی و شرایط آب و هوایی و نوع 

مصالح مصرفی مشخص می شود . بهترین محدوده مصــرف این 

محصــول بین 1 تا 1/5 درصــد وزن سیمان مصــرفی در بتــن 

می باشد. مصـرف بیش از حد معمول محصـول مجاز نمی باشد و 

پیشنهاد می شود در صورت لزوم با کارشناسان شرکت شیمیایی 

بتن پالست مشــاوره نمایید . مصــرف بیش از حد نرمـال باعث 

دیرگیر شدن بتــن می شود که این حالت براي سیمان هاي ضد 

سولفات، شدید تر است.

میزان مصرف

ایمنی

این ماده جزء مواد سمی و خطرناك و آتش زا نمی باشد.

این محصــول به هیچ عنوان نباید با چشــم تماس پیدا کند، در 

صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار فراوانی آب شسته شود.

 در صورت ایجاد حســاسیت در سطح پوست به پزشک مراجعه 

شود.

هنگام مصــــرف از عینک و دستکش و ماسک مناسب استفاده 

شود.

نگهداري

مدت : یکسال در بسته بندي اولیه 

شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مســـــتقیم و 

طوالنی نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه

بسته بندي                            

گالن 20 لیتري

بشکه 220 لیتري 

مخزن 1000 لیتري

 روش مصرف
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روان کننده قوي و کاهنده قوي آب

با خاصیت تسریع در گیرش

Concrete Super Plasticizer
Fast Harden

فوق روان کننده زودگیر

شرح

خواص و اثرات

فوق روان کننده زود گیـر ، افـزودنـی مایع بــر پایه پلــی نفتالین 

سولفونات است، که عالوه بر روانی بتن و کاهندگی قوي میزان آب 

مصرفی بتن ،  باعث تسریع در زمان گیرش و افزایش مقاومت هاي 

اولیه و نهایی در زمان کوتاهتري  شــــده و همچنین اثرات منفی 

تأخیر گیرش را در دماي پایین جبران می کند . این محصـــــول 

مخصـوص بتـن ریزي در هواي سرد و حصـول مقاومت هاي اولیه 

مطلوب در شرایط آب و هواي سرد می باشـد .

افزایش اسالمپ و کارایی بتن

تسریع در گیرش اولیه بتن

دستیابی به مقاومت فشاري زودرس در سنین اولین بتن

امکان بهره برداري زودتر از سازه بتنی

کاهش نسبت آب به سیمان حدود 10 تا 15 درصد

افزایش مقاومت فشاري و خمشی بتن

افزایش دوام و پایاییب تن

ا فزایشا نسجام و کاهشن فوذ پذیريب تن

 سهولت پمپاژ و پمپ پذیري بتن

سازگار با انواع سیمان پرتلند

کاهش استهالك تجهیزات بتن ریزي

کاربردها
بتن ریزي در شرایط آب و هواي سرد و مناطق سردسیر

ا ستفاده در کارخانجاتت ولیدب تن آماده جهتب هرهب رداري سریعتر

مناسب براي تولید بتن هاي توانمند و مقاوم

ا ي مناسب براي بتن ریزي کلیها لمان هاي سازه

مناسب براي بتن ریزي با قالبهاي لغزنده 

قابلیتبتن ریزي در مقاطع با تراکم آرماتور باال 

مناسب برايبتن ریزي هاي حجیم

مناسب براي سیستم هاي پس تنیده و پیش تنیده 

در هنگاما ختالط آب و ســـــیمان ، مولکول هاي فوق روان کننده 

ا طراف ذرات  ب ر پایه پلین فتالین سولفونات ، غشــاییب اردار زودگیر

سیمانا یجاد می کند کهب ها ین ترتیب موجب دفع دانه هاي سیمان 

ب ها ین ترتیب  درون مخلوطب تنین ســــــبتب ه یکدیگر می شود و

موجب روانیب تن می شـــود. همچنینن فتالین ســـولفونات مانع 

ب یشترین میزان حل شدگی  انحالل یون هایین ظیر آلومینات ها که

ب را ین ،  در مدت زمان فرآیند هیدراسیون را دارند ، خواهد شد. عالوه

در فرموالســیون تولید فوق روان کننده زودگیر مواديب ه کار رفته 

است که سرعت هیدراسیون سیمان را تسریع می کند.

مکانیزم اثر

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/12وزن مخصوص 3gr/cm

مایع

قهوه اي

ASTM C494 استاندارد

نداردیون کلر 

حدود 8 PH

1 - مقدار فوق روان کننده زودگیر محاسـبه شـده با توجه به عیار 

بتن ، با 2 برابر حجم از آب اختالط بتن رقیق شـود . افزودنی رقیق 

شده به بتن درحال اختالط به تدریج اضافه شود.

– این محصـــول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و   2

پس از میکس کامل ، بتن ریزي انجام شود . پیشـنهاد می شود به 

ازاي هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صـورت 

گیرد.

3 – فوق روان کننده زودگیـر را مــی توان در هنگام تولید بتن به 

بچینگ و یا تراك میکسر اضافه نمود.

روش مصرف
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توجه گردد ماده افزودنی فوق روان کننده زودگیر مستقیم روي 

سیمان خشک ریخته نشود .  

 میزان مصرف

میزان مصــــرف دقیق ماده افزودنی فوق روان کننده زودگیر، با 

توجه به انجام آزمایشــات دقیق کارگاهی و شرایط آب و هوایی و 

نوع مصالح مصرفی مشخص می شود . بهترین محدوده مصــرف 

این محصـــول بین 1 تا 1/5 درصــد وزن سیمان مصـــرفی در 

بتــن می باشد. مصـرف بیش از حد معمول محصـول مجاز نمی 

باشد و پیشــنهاد می شود در صورت لزوم، با کارشناسان شرکت 

شیمیایی بتن پالست مشـاوره نمایید . مصـرف بیش از حد مجاز 

باعث تسـریع بیشــتر در گیرش بتــن می شود که در این حالت 

بتن به شرایط ایده آل خود از نظر مقاومت و سایر خواص نخواهد 

رسید.

ایمنی

این ماده جزء مواد سمی و خطرناك و آتش زا نمی باشد.

این محصــول به هیچ عنوان نباید با چشـــم تماس پیدا کند، در 

صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار فراوانی آب شسته شود.

 در صورت ایجاد حساسیت در سطح پوست به پزشک مراجعه شود.

هنگام مصرفا ز عینک و دستکش و ماسک مناسبا ستفاده شود.

نگهداري

مدت : یکسال در بسته بندياولیه

شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرماو تابش مســتقیم و طوالنی 

نور خورشید

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه

بسته بندي                            

گالن20 لیتري

بشکه 220 لیتري 

مخزن 1000 لیتري
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روان کننده قوي و کاهنده قوي آب

با خاصیت دیرگیر کنندگی

 Concrete Super Plasticizer
Retarder

فوق روان کننده دیرگیر

شرح

فوق روان کننده دیـرگیـر، افـزودنـی مایـع بـر پایه پلـی نفتالین 

سولفونات می باشـد که عالوه بر روانی بتــن و کاهندگی نسـبت 

آب به سـیمان، باعث تأخـیر در گیرش اولیه بتـن شــده و اثرات 

منفی تســریع گیـرش را در دماي باال جبران می کند. فوق روان 

کننده دیـرگیـر، با افــزایش کارایــی و کارپذیــري بتن ، از آب 

انداختگی و جداشدگی سنگدانه هاي بتن نیز جلوگیري می کند 

. این محصــــول ویژه بتـن ریزي در هواي گرم و بتن ریزي هاي 

حجیم به منظور کنترل زمان گیرش اولیه بتن میباشد .

خواص و اثرات

افزایش زمان کارپذیري بتن

جلوگیري از احتمال ایجاد درز سرد در بتن ریزي هاي حجیم

کاهش احتمال افت کارایی بتن در مدت زمان بتن ریزي

جلوگیري از خزش بتن

 ممانعت از جمع شدگی و انقباض بتن

عدم تاخیر در دستیابی به مقاومت فشاري بتن در سنین باال

کاهش نسبت آب به سیمان حدود 10 تا 15 درصد 

افزایش مقاومت فشاري و خمشی بتن 

افزایش انسجام و کاهش نفوذپذیري بتن

سازگاري با انواع سیمان پرتلند

سهولت پمپاژ و پمپ پذیري بتن

کاهش استهالك تجهیزات بتن ریزي

کاربردها

مناسب براي  بتن ریزي در شرایط آب و هواي گرم 

امکان اجراي کلیه المان هاي سازه اي بتن 

قابلیتبتن ریزي در مقاطع با تراکم آرماتور باال 

در هنگام اختالط آب و ســــیمان ، مولکول هاي فوق روان کننده 

دیرگیر بر پایه پلی نفتالین سولفونات ، غشــایی باردار اطراف ذرات 

ســـــیمان ایجاد می کند که به این ترتیب موجب دفع دانه هاي 

سیمان درون مخلوط بتنی نســــبت به یکدیگر می شود و به این 

ترتیب موجب روانی بتن می شــود. همچنین نفتالین ســولفونات 

مانع انحالل یون هایی نظیر آلومینات ها که بیشــترین میزان حل 

شـدگی در مدت زمان فرایند هیدراسـیون را دارند ، خواهد شــد. 

عالوه بر این ، در فرموالســـــیون تولید فوق روان کننده دیرگیر، 

موادي اضــافه شــده اســت که با تاخیر در گیرش ، کنترل زمان 

گیرش را در دسترس قرار می دهد.

مکانیزم اثر

امکان ساخت و حمل بتن در مسافت هاي طوالنی

مناسب براي تولید بتن هاي مقاوم و توانمند

امکان ساخت بتن با مصالح سنگی شکسته

مناسب براي اجراي بتن ریزي هاي حجیم

امکان اجراي بتن ریزي با قالب هاي لغزان و رونده 

قابل اجرا در سیستم هاي پیش تنیده و پس تنیده 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/12وزن مخصوص 3gr/cm

مایع

قهوه اي

ASTM C494

استاندارد

نداردیون کلر 

حدود 7 PH
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1 - مقدار فوق روان کننده دیرگیر محاسبه شدهب ات وجهب ه عیارب تن، ب ا 2 

برابر حجما ز آبا ختالطب تن رقیق شــود. ا فزودنی رقیق شــدهب هب تن 

درحالا ختالطب هت دریجا ضافه شود.

2 –ا ین محصـــول را میت وانب ه مخلوط آمادهب تنا ضافهن مود وپ سا ز 

میکس کامل، ب تن ریزيا نجام شود. پ یشــنهاد می شودب ها زاي هر متر 

مکعبب تن،  حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

3 – فوق روان کننده دیرگیر را میت وان در هنگامت ولیدب تنب هب چینگ و 

یات راك میکسرا ضافهن مود.

روش مصرف

 میزان مصرف

ب ا توجه  ا فزودنی فوق روان کننده دیرگیر، میزان مصـرف دقیق ماده

ن وع  بها نجام آزمایشــــــات دقیق کارگاهی و شرایط آب و هوایی و

ب هترین محدوده مصــرفا ین   . مصالح مصـرفی مشـخص می شود

ب ین 1 تا 1/5 درصــد وزن سیمان مصــرفی میب اشد.  محصـــول،

ن میب اشد و پیشـنهاد می  مصرفب یشا ز حد معمول محصول مجاز

ب ا کارشناسان شـرکت شـیمیاییب تن پالسـت  شود در صورتل زوم

ب اعث تاخیرب یشتر در زمان  ن مایید.  مصرفب یشا ز حد مجاز مشاوره

توجه گردد مادها فزودنی فوق ران کننده دیرگیر، مستقیم روي سیمان

 خشک ریختهن شود.   

ایمنی
این ماده جزء مواد سمی و خطرناك و آتش زا نمی باشد.

این محصـــولب ه هیچ عنوانن بایدب ا چشـــم تماس پیدا کند، در 

ب ا مقدار فراوانی آب شسته شود.  صورت تماسب ا چشم سریعاً

 در صورتا یجاد حساسیت در سطح پوستب ه پزشک مراجعه شود.

هنگام مصرف از عینک و دستکش و ماسک مناسب استفاده شود.

نگهداري

بسته بندي                            

گالن20 لیتري

بشکه 220 لیتري 

مخزن 1000 لیتري

مدت: ی کسال درب ستهب ندياولیه

شرایط:  دورا ز سرما وی خبندان، گرماوت ابش مســــتقیم و طوالنین ور 

خورشید

بهترین دماين گهداري:  10+ا لی 30+ درجه

گیرشب تــن خواهد شد و ممکنا ستب هب تن آسیب جديب رساند. 
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شرح

کاربردها

خواص و اثرات

مکانیزم اثر

روان کننده بتن ، افزودنی مایع بر پایه لیگنو سـولفونات اسـت که 

می توان از آن براي افزایش روانی و کارایی بتن  و کاهش نســبی 

آب بتن استفاده نمود ، روان کننده بتن محصـولی با عملکرد چند 

گانه اسـت و می تواند موجب خواصــی چون افزایش اســالمپ و 

افزایش مقاومت و دوام در بتن شود.

افزایش اسالمپ و کارایی بتن 

کاهش آب بتن حدود 10 درصد

 افزایش مقاومت فشاري و خمشی بتن

صرفه جویی در مصرف سیمان

افزایش دوام و پایایی بتن

ممانعت از بوجود آمدن ترك هاي سطحی در بتن

ممانعت از خزش بتن  

جلوگیري از جمع شدگی وانقباض بتن 

تولید بتن هاي با سطح صاف و کم تخلخل

ممانعت از جداشدگی سنگدانه ها و آب انداختگی بتن

هنگام افزودن روان کننده بتن بر پایه لیگنو ســـولفونات به آب و 

ســـیمان ، گروه قطبی آنیونی موجود در مولکولها به یک زنجیره 

 OH  هیدروکربنی که خود نیز قطبی اســت و داراي چند گروه

اسـت وصـل می شـود. با افزودن این ماده به مخلوط ، سـر قطبی 

مولکول روان کننده بتن بر پایه لیگنو سولفونات، به ذرات سیمان 

وصـل می شــود و به دلیل دو قطبی شــدن ذرات ، از تجمع آنها 

جلوگیري می کند و به این ترتیب روانی مخلوط بتنی افزایش می 

یابد و موجب پراکنده شدن بهتر ذرات تشـــکیل دهنده در طرح 

اختالط خواهد شد.

روش مصرف

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/1وزن مخصوص 3gr/cm

مایع 

قهوه اي 

ASTM C494 

استاندارد

ISIRI 2930 

نداردیون کلر

حدود 7 PH

روانساز معمولی و کاهنده آب

افزایش مقاومتهاي مکانیکی بتن

Concrete Plasticizer

روان کننده بتن 

مناسب براياجراي بتن پیش تنیده و پس تنیده

قابلیتبتن ریزي درمقاطعی که فشردگی آرماتورها زیادا ست. 

ا ي مناسب برايا جرا و بتن ریزي کلیها لمان هاي سازه

مناسب برايتولید بتن هاي پمپ پذیر

قابلیت تولید بتن توسط مصالح سنگی شکسته

افزایش چسبندگی مصالح در بتن هاي با دانه بندي نامناسب

مناسب برايتولید آجر و بلوك بتنی 

اجراي پروژه هایی که در آنها کاهش آب، به منظور کاهش نفوذ 

پذیري مد نظر باشد.

 مناسب برايا نواع بتن ریزي در شرایط آب و هواي نرمال 

1 - مقدار روان کننده بتن محاسبه شده با توجه به عیار بتن ، با 2 

برابر حجم از آب اختالط بتن رقیق شود . افزودنی رقیق شـده به 

بتن درحال اختالط به تدریج اضافه شود .

2 – این محصول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و پس 

از میکس کامل ، بتن ریزي انجام شود . پیشــنهاد می شود به ازاي 

هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت گیرد. 



17

توجه گرددماده افزودنی روان کننده بتن مستقیم روي سیمان

 خشک ریخته نشود .  

 میزان مصرف

میزان مصــرف دقیق ماده افزودنی روان کننده بتن نرمال، با توجه 

به انجام آزمایشـــــات دقیق کارگاهی و شرایط آب و هوایی و نوع 

مصالح مصـرفی مشـخص می شود . بهترین محدوده مصــرف این 

محصـول بین 1/5 تا 2 درصــد وزن سیمان مصـرفی در بتــن می 

باشد. مصـرف بیش از حد معمول این محصـول، مجاز نمی باشد و 

پیشــنهاد می شود در صورت لزوم با کارشناسان شرکت شیمیایی 

بتن پالست مشاوره نمایید . 

ایمنی

این ماده جزء مواد سمی و خطرناك و آتش زا نمی باشد.

این محصولب ه هیچ عنوانن بایدب ا چشـم تماس پیدا کند، در صورت 

ب ا مقدار فراوانی آب شسته شود. تماسب ا چشم سریعاً

نگهداري

مدت : یکسال در بسته بندياولیه

شرایط:  دورا ز سرما و یخبندان، گرماو تابش مستقیم و طوالنین ور 

خورشید

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه

بسته بندي                            

گالن20 لیتري

بشکه 220 لیتري 

مخزن 1000 لیتري

3 –روان کننده بتن را مـی توان در هنگام تولید بتن به بچینگ و یا 

تراك میکسر اضافه نمود.

 در صورتا یجاد حساسیت در سطح پوستب ه پزشک مراجعه شود.

هنگام مصرفا ز عینک و دستکش و ماسک مناسبا ستفاده شود.
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روانساز معمولی و کاهنده آب

با خاصیت تسریع در گیرش

Concrete Plasticizer
Fast Harden

روان کننده بتن زودگیر

P
L
7
7
-F

روان کننده بتن زودگیر ، افزودنی مایع بر پایه لیگنو سـولفونات و 

مواد تســریع کننده گیرش بتن فرموله و تولید شده است که می 

توان از آن براي افزایش روانی و کارایی بتن  و کاهش نسـبت آب 

به سیمان در طرح اختالط بتن استفاده نمود ،  و عالوه بر خواص 

مذکور به مقاومت و دوام زودتري دست یافت .

شرح

خواص و اثرات

افزایش اسالمپ و روانی بتن

 افزایش زمانکارایی بتن 

کاهش آب بتن حدود 10 درصد

افزایش مقاومت فشاري و خمشی بتن

دستیابی به مقاومت فشاري زودرس در سنین اولیه بتن

صرفه جویی در مصرف سیمان

افزایش دوام و پایایی بتن

ممانعت از بوجود آمدن ترك هاي سطحی در بتن

ممانعت از خزش بتن 

جلوگیري از جمع شدگی و انقباض بتن 

ممانعت از جداشدگی سنگدانه ها و آب انداختگی بتن

کاربردها

قابلیت اجراي بتن پیش تنیده و پس تنیده

مناسب براي اجراي بتن در شرایط آب و هواي سرد

امکان بتن ریزي در نقاطی که فشردگی آرماتورها زیاد است .

مناسب براي اجرا و بتن ریزي کلیه المان هاي ساه اي

مناسب براي تولید بتن هاي پمپ پذیر

قابلیتتولید بتن، توسط مصالح سنگی شکسته

افزایش چسبندگی مصالح در بتن هاي با دانه بندي نامناسب

مناسب براي تولید آجر و بلوك بتنی

 اجراي پروژه هایی که در آنها کاهش آب، به منظور کاهش نفوذ 

پذیري مد نظر باشد .

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/1وزن مخصوص 3gr/cm

مایع 

قهوه اي 

نداردیون کلر

حدود 7 PH

ASTM C494 

استاندارد

ISIRI 2930 

هنگام افزودن روان کننده بتن زودگیر بر پایه لیگنو سولفونات به 

آب و ســــیمان ، گروه قطبی آنیونی موجود در مولکولها، به یک 

زنجیره هیدروکربنی که خود نیز قطبی اســت و داراي چند گروه 

 OH اسـت وصـل می شـود. با افزودن این ماده به مخلوط ، سـر 

قطبی مولکول روان کننده بتن زودگیر بر پایه لیگنو ســولفونات، 

به ذرات سیمان وصل می شود و به دلیل دو قطبی شدن ذرات ، از 

تجمع آنها جلوگیري می کند و به این ترتیب روانی مخلوط بتنی 

افزایش می یابد و موجب پراکنده شدن بهتر ذرات تشکیل دهنده 

در طرح اختالط خواهد شــــــــــد. عالوه بر خواص روانی، در 

فرموالسـیون روان کننده بتن زودگیر بر پایه لیگنو سـولفونات از 

موادي اسـتفاده شـده اسـت که پس از برخورد با سـیمان موجب 

تسریع در گیرش و سرعت فرایند هیدراسیون شود.

مکانیزم اثر

روش مصرف

1 - مقدار روان کننده بتن زودگیر محاسبه شـده با توجه به عیار 

بتن ، با 2 برابر حجم از آب اختالط بتن رقیق شـــــود . افزودنی 

رقیق شده به بتن درحال اختالط به تدریج اضافه شود .

2 – این محصول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و 
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پس از میکس کامل ، بتن ریزي انجام شود . پیشنهاد می شود به ازاي 

هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

3 –روان کننده بتن زودگیـر را مــی توان در هنگام تولید بتن به 

بچینگ و یا تراك میکسر اضافه نمود.

توجه گردد ماده افزودنی روان کننده بتن زودگیر، مستقیم

 روي سیمان خشک ریخته نشود .  

 میزان مصرف

ا فزودنی روان کننده بتن زودگیر با توجه  میزان مصـرف دقیق ماده

بها نجام آزمایشــــــات دقیق کارگاهی و شرایط آب و هوایی و نوع 

مصالح مصـرفی مشـخص می شود . بهترین محدوده مصــرفا ین 

محصـول بین 1/5 تا 2 درصــد وزن سیمان مصـرفی در بتــن می 

باشد. مصـــرف بیشا ز حد معمول محصــــول مجاز نمی باشد و 

پیشــنهاد می شود در صورت لزوم با کارشناسان شرکت شیمیایی 

ا ین محصـول  بتن پالست مشاوره نمایید . مصرف بیشا ز حد مجاز

ا ین ترتیب در  منجر به تســریع زیاد در گیرشا ولیه خواهد شد و به

فرایند هیدراسیون خللا یجاد شده و بتن با خواص ضعیف حاصل 

خواهد شد. 

ایمنی

نگهداري

این ماده جزء مواد سمی و خطرناك و آتش زا نمی باشد.

این محصولب ه هیچ عنوانن بایدب ا چشم تماس پیدا کند، در صورت 

ب ا مقدار فراوانی آب شسته شود. تماسب ا چشم سریعاً

 در صورتا یجاد حساسیت در سطح پوستب ه پزشک مراجعه شود.

هنگام مصرفا ز عینک و دستکش و ماسک مناسبا ستفاده شود.

مدت : یکسال در بسته بندياولیه

شرایط:  دورا ز سرما و یخبندان، گرماو تابش مستقیم و طوالنین ور 

خورشید

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه

بسته بندي                            

گالن20 لیتري

بشکه 220 لیتري 

مخزن 1000 لیتري
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روانساز معمولی و کاهنده آب

با خاصیت دیرگیر کنندگی

Concrete Plasticizer
Retarder

روان کننده بتن دیرگیر

روان کننده بتن  دیرگیر ، افزودنی مایع بر پایه لیگنو سـولفونات و 

مواد کندگیر کننده گیرش بتن فرموله شـده اسـت که می توان از 

آن براي افزایش روانی و کارایی بتن  و کاهش نسبت آب به سیمان 

در طرح اختالط بتن اســــــتفاده نمود و عالوه بر خواص مذکور 

،کنترل گیرش بتن در سنین اولیه در دسترس خواهد بود .

شرح

خواص و اثرات

افزایش اسالمپ و روانی بتن 

افزایش زمان کارپذیري بتن 

کاهش آب بتن حدود 10 درصد

 افزایش مقاومت فشاري و خمشی بتن

کنترل در زمان گیرش اولیه بتن

ممانعت از ایجاد درز سرد در بتن

افزایش دوام و پایایی بتن

ممانعت از بوجود آمدن ترك هاي سطحی در بتن

مناسب براي بتن ریزي هاي حجیم

جلوگیري از خزش بتن 

ممانعت از جمع شدگی و انقباض بتن

ممانعت از جداشدگی سنگدانه ها و آب انداختگی بتن

افزایش چسبندگی مصالح در بتن هاي با دانه بندي نامناسب
P
L
7
7
-L

کاربردها
اجراي بتن پیش تنیده و پس تنیده

اجراي بتن در شرایط آب و هواي گرم

قابلیتبتن ریزي در نقاطی که فشردگی آرماتورها زیادا ست. 

تولید و حمل بتن در مسافتهاي طوالنی

ا ي مناسب برايا جرا و بتن ریزي کلیها لمان هاي سازه

مناسب براي تولید بتن هاي پمپ پذیر

قابلیت تولید بتن، توسط مصالح سنگی شکسته
مناسب برايتولید آجر و بلوك بتنی

ب ه منظور کاهش  قابلیتا جراي پروژه هایی که در آنها کاهش آب،
نفوذ پذیري مدن ظرب اشد. 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/1وزن مخصوص 3gr/cm

مایع 

قهوه اي 

نداردیون کلر

حدود 7 PH

مکانیزم اثر

هنگام افزودن روان کننده بتن دیرگیر بر پایه لیگنو سـولفونات به 

آب و ســـــیمان ، گروه قطبی آنیونی موجود در مولکولها به یک 

زنجیره هیدروکربنی که خود نیز قطبی اســت و داراي چند گروه 

 OH اسـت وصـل می شـود. با افزودن این ماده به مخلوط ، سـر 

قطبی مولکول روان کننده بتن دیرگیر بر پایه لیگنو ســولفونات، 

به ذرات سیمان وصل می شود و به دلیل دو قطبی شدن ذرات ، از 

تجمع آنها جلوگیري می کند و به این ترتیب روانی مخلوط بتنی 

افزایش می یابد و موجب پراکنده شدن بهتر ذرات تشکیل دهنده 

در طرح اختالط خواهد شـــــــــــد. عالوه بر خواص روانی در 

فرموالسـیون روان کننده بتن دیرگیر بر پایه لیگنو سـولفونات از 

موادي اسـتفاده شـده اسـت که پس از برخورد با سـیمان موجب 

ایجاد کندي در گیرش و سرعت فرایند هیدراسیون خواهد شـدو 

به این ترتیب زمان کارپذیري بتن افزایش خواهد یافت.

ASTM C494 

استاندارد

ISIRI 2930

روش مصرف

1 - مقدار روان کننده بتن دیرگیر محاسـبه شــده با توجه به عیار 

بتن ، با 2 برابر حجم از آب اختالط بتن رقیق شـود . افزودنی رقیق 

شده به بتن درحال اختالط به تدریج اضافه شود .
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– این محصــول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و   2

پس از میکس کامل ، بتن ریزي انجام شود . پیشنهاد می شود به 

ازاي هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت 

گیرد.

3 –روان کننده بتن دیـرگیـر را مـی توان در هنگام تولید بتن به 

بچینگ و یا تراك میکسر اضافه نمود

توجه گردد ماده  افزودنی روان کننده ،  مستقیم روي سیمان

 خشک ریخته نشود .  

 میزان مصرف

میزان مصرف دقیق ماده افزودنی روان کننده بتن دیرگیر با توجه 

به انجام آزمایشــــات دقیق کارگاهی و شرایط آب و هوایی و نوع 

مصالح مصرفی مشخص می شود . بهترین محدوده مصــرف این 

محصــول بین 1/5 تا 2 درصــد وزن سیمان مصــرفی در بتــن 

می باشد. مصــرف بیش از حد معمول این محصــول، مجاز نمی 

باشد و پیشـــنهاد می شود در صورت لزوم با کارشناسان شرکت 

شیمیایی بتن پالست مشـاوره نمایید . مصـرف بیش از حد مجاز 

این محصــول منجر به کندي بیش از حد مجاز در گیرش شود و 

فرآیند هیدراسیون را دچار ضعف نماید .

ایمنی

این ماده جزء مواد سمی و خطرناك و آتش زا نمی باشد.

این محصــول به هیچ عنوان نباید با چشـــم تماس پیدا کند، در 

صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار فراوانی آب شسته شود .

 در صورت ایجاد حساسیت در سطح پوست به پزشک مراجعه شود.

هنگام مصرف از عینک و دستکش و ماسک مناسب استفاده شود.

بسته بندي                            

گالن20 لیتري

بشکه 220 لیتري 

مخزن 1000 لیتري

مدت : یکسال در بسته بندياولیه

شرایط:  دورا ز سرما و یخبندان، گرماو تابش مستقیم و طوالنین ور 

خورشید

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه

نگهداري
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روانساز بتن و کاهنده آب

با خاصیت آب بند کنندگی

روان کننده آبب ند

  Concrete Plasticizer
Waterproof

روان کننده آب بند نوعی ماده افزودنی بتن دو منظوره می باشد . 

این محصــول بر پایه روان سازها و مواد آب بند کننده،  فرموله و 

تولید شده است.  روان کننده آب بند عالوه بر توانایی روانسازي و 

افزایش کارایی بتــن ، قابلیت کاهش مقدار نفوذ پذیـري و جذب 

آب بتــن را نیز دارا می باشد . بنابراین می توانــد یکی از انتخاب 

ها براي افزایش کارایی ، روانی  و آب بند بتن باشد . این محصـول 

با کاهش نســبت آب به سیمان در مخلوط بتنی، موجب افزایش 

مقاومت بتن در سنین اولیه خواهد شـد . همچنین ماده افزودنی 

روان کننده آب بند، بتن را  از خطر آب انداختگی و جدا شــدگی 

سنگدانه ها محافظت خواهد نمود.

خواص و اثرات

افزایش اسالمپ و روانی بتن

افزایش کارپذیري بتن 

افزایش انسجام و کاهش نفوذ پذیري بتن

افزایش مقاومت فشاري و خمشی بتن

افزایش دوام و پایایی بتن

تولید بتن نفوذ نا پذیر در برابر امالح ، مواد شیمیایی خورنده 

جلوگیري از بوجود آمدن ترك هاي سطحی 

جلوگیري از کربناتی شدن بتن

سهولت پمپاژ و پمپ پذیري بتن

کاهش آب بتن حدود 10 درصد

کاهش استهالك تجهیزات بتن ریزي

سازگاري با انواع سیمان پرتلند

افزایش چسبندگی اجزاي تشکیل دهنده مخلوط بتنی

شرح

کاربردها
مناسب براي بتن ریزي کانال انتقال آب و سایر سازه هاي آبی

قابلیت اجرا و ساخت کلیه المان هاي بتنی سازه

مناسب برايتولید بتن با مقاومت باال 

مناسب براي بتن ریزي حوضچه ها و استخرها 

مناسب براي تولید بتن نفوذ نا پذیر به منظور ساخت تصفیه 

خانه هاي آب و فاضالب و مخازن ذخیره آب

مناسب براي بتن ریزي در نقاط با تراکم آرماتور باال

مناسب براي اجراي سیستم هاي پیش تنیده و پس تنیده

مکانیزم اثر

در هنگام اختالط آب و سیمان ، مولکول هاي روان کننده آب بند 

بر پایه پلی نفتالین سولفونات ، غشایی باردار اطراف ذرات سیمان 

ایجاد می کند و به این ترتیب موجب دفع دانه هاي سیمان درون 

مخلوط بتنی نســبت به یکدیگر می شود و به این ترتیب موجب 

روانی بتن می شوند. همچنینروانســاز موجود در ساختار ، مانع 

انحالل یون هایی نظیر آلومینات ها که بیشـــــترین میزان حل 

شـدگی در مدت زمان فرآیند هیدراسـیون را دارند ، خواهد شـد.   

مواد آب بند کننده موجود در فرموالسـیون روان کننده آب بند با 

تقویت چسبندگی سنگدانه ها و اجزاي تشـکیل دهنده مخلوط ، 

نفوذ پذیري بتن را کاهش می دهند.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/1وزن مخصوص 3gr/cm

مایع 

قهوه اي 

ASTM C494

استاندارد

ISIRI 2930

نداردیون کلر

حدود 7 PH
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روش مصرف

1 - مقدار روان کننده آب بند محاسبه شده با توجه به عیار بتن ، 

با 2 برابر حجم از آب اختالط بتن رقیق شود . افزودنی رقیق شده 

به بتن درحال اختالط به تدریج اضافه شود .

– این محصــول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و   2

پس از میکس کامل ، بتن ریزي انجام شود . پیشنهاد می شود به 

ازاي هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت 

گیرد.

3 – روان کننده آب بند را مـــــــی توان در هنگام تولید بتن به 

بچینگ و یا تراك میکسر اضافه نمود.

ا فزودنی روان کننده آب بند مستقیم روي سیمان توجه گردد ماده

  خشک ریخته نشود .  

 میزان مصرف

میزان مصرف دقیق مادها فزودنی روان کننده آبب ندب ا توجهب ها نجام 

آزمایشات دقیق کارگاهی و شرایط آب و هوایی ون وع مصالح مصـرفی 

مشخص می شود. ب هترین محدوده مصـرفا ین محصـولب ین 1/5 تا 

2 درصــد وزن سیمان مصرفی درب تــن میب اشد. مصرفب یشا ز حد 

معمول محصـول روان کننده آبب ند مجازن میب اشد و پیشـنهاد می 

شود در صورتل زومب ا کارشناسـان شـرکت شـیمیاییب تن پالسـت 

مشاورهن مایید.   

ایمنی

این ماده جزء مواد سمی و خطرناك و آتش زا نمی باشد.

این محصــول به هیچ عنوان نباید با چشـــم تماس پیدا کند، در 

صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار فراوانی آب شسته شود .

 در صورت ایجاد حساسیت در سطح پوست به پزشک مراجعه شود.

هنگام مصرفا ز عینک و دستکش و ماسک مناسبا ستفاده شود.

بسته بندي                            

گالن20 لیتري

بشکه 220 لیتري 

مخزن 1000 لیتري

مدت : یکسال در بسته بندياولیه

شرایط:  دورا ز سرما و یخبندان، گرماو تابش مستقیم و طوالنین ور 

خورشید

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه

نگهداري
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021-65423400-500-600-700-800-900

               0912-7659115-16          0912-4201549

W W W . B E T O N P L A S T. C O M

اکرم نبی  میدان  از  بعد  تهران، صفادشت، 

 112 پـالك  نشـــــانی،  آتش  از  قبـل 

کارخانه و دفتر مرکزي فروش : کارخانه و دفتر مرکزي فروش : کارخانه و دفتر مرکزي فروش : 

انجمن بتن ایران

انجمن تخصصی مراکز

IQCIQCIQC
Institute of

Quality & Control

0014 :21 00O 4SI

0014 :21 00O 4SI

0014 :21 00O 4SI

شماره پروانه استاندارد
6669067968


