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خواص و اثرات

مکانیزم اثر

ابر روان کننده بتن، افزودنی مایع بر پایه پلی کربوکســـیالت اتر 

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

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

بوده و به اندازه چشــمگیري پخش شدن ذرات سیمانی را درون 

ماتریس بتن بهـبود می بخشـد. مصـرف این محصــول مؤکداً به 

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

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

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

اسـالمپ با دیگر مواد فوق روان سـاز قابل جبران نباشــد، تأکید 

شده است. ابر روان کننده کربوکســــیالتی به دلیل کاهش قابل 

مالحظه نســـبت آب به سیمان، باعث افزایش مقاومت و کاهش 

نفوذ پذیري بتن در برابر نفوذ مواد شـیمیایی مخرب شــده و در 

نتیجه دوام و پایایی بتن را افزایش می دهد. این محصــــــــول 

قویترین نوع روانساز بتن در مقایسه با انواع روان سازهاي مرسوم 

بتن می باشد.

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

کمکب ه خروج حباب هاي محبوس درب تن 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 تشکیل دهنده روانساز بر پایه پلی کربوکسـیالت اتر، 

از یک شاخه اصلی و چند شاخه فرعی تشـــکیل شده است. با افزودن 

پلی کربوکســـیالت اتر به مخلوط بتنی یا مالت سیمان، الیه اي باردار 

متشکل از مولکولهاي پلی کربوکسـیالت اتر، اطراف دانه هاي سیمان را 

فرا می گیرد. این امر موجب دفع ذرات سیمان از یکدیگر داخل مخلوط 

ـایی شاخه هاي فرعی ماده  بتنی یا مالت می شود. در اصل ممانعت فض

پلی کربوکسیالت اتر، باعث دفع ذرات می شوند و نیروي هیدروفوب در 

شاخه اصلی این ماده موجب جذب مولکول هاي بزرگ، به واسطه ذرات 

ـله دورتري  سـیمان شــده و به این ترتیب مولکول هاي آب را در فاصـ

نســــبت به ذرات سیمان مخلوط قرار می دهند. این خاصیت موجب 

روانی مخلوط بتنی یا مالت می شود. پس از گذر زمان مشــــــخص، 

بارهاي ایجاد شـده در مخلوط بتنی، در اثر القاي معکوس از بین میروند 

و موجب افت اسالمپ بتن و آغاز هیدراسیون سـیمان و فرآیند گیرش 

بتن و مالت می شود.

Power Poly Carboxylate
   Plasticizer
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مناسب براي استفاده جهت تولید بتن به کمک قالب هاي تونلی 

و لغزان و . . .

مناسبب راي تولیدب تن 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

قابلیت اجراي بتن هاي معماري و خاص

مناسب براي بتن ریزي با لوله ترمی

امکان بتن ریزي زیر آب

مناسب براي تولید مالت هاي تزریقی

مناسب برايتولید بتن هاي توانمند و مقاوم

قابلیت بتن ریزي در مقاطع باریک و پر آرماتور

مناسب براي تولید قطعات بتنی پیش ساخته 

مناسب براي تولید بتن کف هاي صنعتی و انبارهاي کاال

ابر روانساز قدرتمند و کاهنده شدید آب

افزایش مقاومتهاي مکانیکی بتن



بسته بندي                            

گالن 20 لیتري

بشکه 220 لیتري

مخزن 1000 لیتري

ایمنی

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

1/13 3gr/cm

11

مایع

قهوه اي عسلی

ندارد

حدود 7 PH

 ASTM C494         

    ASTM C1017/C1017M      

             ISIRI 2930       استاندارد

 روش مصرف

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

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

بتن درحال اختالط به تدریج اضافه شود.

ب تنا ضافهن مود و پس  ا ین محصـول را می توانب ه مخلوط آماده  -2

ب تن ریزيا نجام شود. پیشـنهاد می شودب ها زاي هر  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 مادها فزودنیا برروان کننده کربوکسیالتی مستقیم 

روي سیمان خشک ریختهن شود.  

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 چشم سریعاً با مقدار فراوانی آب شسته شود.

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

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

 میزان مصرف

بهترین میزان مصــــرف براي حصـــــول خواص ویژه، با انجام 

آزمایشات مختلف در شرایط کارگاهی تعیین می شود که این امر 

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

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

بطور معمول میزان نرمال مصـرف ابر روان کننده از 0/4 الی 0/8 

درصد وزن سیمان مصرفی می باشد. 

نگهداري
مدت: یکسال در بسته بندي اولیه

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

نور خورشید

بهترین دماي نگهداري: 10+  الی 30+  درجه


