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کاربردهاشرح

خواص و اثرات

مکانیزم اثر

این محصول بر پایه پلی کربوکسیالت اتر، داراي قابلیت کاهندگی 

شدید آب اختالط بتـن و افزایش دهنده بسـیار قوي کارایی بتـن 

می باشـد و داراي زنجیره هاي جانبی طویل میباشــد که موجب 

پخش یکنواخت ذرات سیمان در بتـن میشــــود. ابر روان کننده 

بتنکربوکسـیالتی زودگیر، عالوه بر خواص ذکر شده به لحاظ دارا 

بودن خواص زودگیر کنندگی، براي تولیـد ســــــــگمنت هاي 

TBM، بــتـن هاي توانمــنـد و بــتـن هاي درجا در مــناطق 

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 ب تنکربوکسیالتی زودگیر  

Power Carboxylate 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 تشــــــکیل دهنده روانســــــاز بر پایه پلی 

ا صلی و چند شاخه فرعی تشــکیل  ا ز یک شاخه کربوکسـیالتا تر،

ا فزودن پلی کربوکسـیالتا تر به مخلوط بتنی یا مالت  ا ست. با شده

سیمان، الیها ي باردار، متشکلا ز مولکولهاي پلی کربوکسیالتا تر، 

ا ینا مر موجب دفع ذرات  اطراف دانه هاي سـیمان را فرا می گیرد و

ا صـل  ا ز یکدیگر داخل مخلوط بتنی یا مالت می شـود. در سـیمان

ا تر، باعث  ممانعت فضایی شاخه هاي فرعی ماده پلی کربوکسیالت

ا صـلیا ین ماده  دفع ذرات می شوند و نیروي هیدروفوب در شـاخه

موجب جذب مولکول هاي بزرگ به واسطه ذرات سیمان شـده و به 

این ترتیب مولکول هاي آب را در فاصله دورتري نســـبت به ذرات 

ا ین خاصـیت موجب روانی مخلوط  سیمان مخلوط قرار می دهند و

بتنی یا مالت می شود. پسا ز گذر زمان مشـــخص، بارهايا یجاد 

ا لقاي معکوسا ز بین می رود و موجب  ا ثر شـده در مخلوط بتنی، در

افتا سالمپ بتن و آغاز هیدراسیون سـیمان و فرایند گیرش بتن و 

مالت می شود. عالوه بر روانی در فرموالسیون تولیدا بر روان کننده 

ا ز مواد تندگیر کننده گیرشا ستفاده شده  کربوکسـیالتی زودگیر،

اســــــت که با قابلیت حفظ کارایی بتن در حالت خمیري موجب 

حصـول گیرش سریعتر و مقاومت فشـاري زودرس در بتن یا مالت 

شود.
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افزایش اسالمپ و کارایی بتن 

جلوگیري از محبوس شدن هوا در بتن

عدم نیاز به ویبره نمودن بتن به لحاظ روانی مطلوب بتن

امکان باز کردن قالبها پس از 12 الی 18 ساعت پس از اتمام 

بتن ریزي، به دلیل گیرش اولیه سریعتر

SRC سازگاري با انواع سیمان هاي پرتلند و

افزایش میزان چسبندگی بتن به فوالد

امکان کاهش نسبت آب به سیمان ( حدود 30 درصد ) 

افزایش مقاومت فشاري بتن در سنین اولیه 

افزایش مقاومت خمشی و مدول االستیسیته بتن 

ایجاد بتن خوش نما یا اکسپوز 

افزایش مقاومت بتن در برابر عوامل جوي و شرایط محیطی

افزایش انسجام و کاهش نفوذپذیري بتن 

کاهش انقباض 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.

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

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

ازاي هر متـر مکعب بتن، حداقل 1 دقیقه عملیات میکس پس از 

افزودن محصول، صورت گیرد.

3- ابر روان کننده کربوکســـیالتی زودگیر را می توان در هنگام 

تولید بتن به بچینگ و یا تراك میکســــــر اضافه نمود. البته در 

صورتیکه فاصله ساخت بتن تا محل بتن ریزي کوتاه باشد.

دقت شود ماده افزودنی ابر روان کننده کربوکسـیالتی زودگیر 

مستقیم روي سیمان خشک ریخته نشود.  

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.

ایمنی

بهترین میزان مصـرف براي کسـب مشـخصــات خاص، 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، نســــبت آب به سیمان و ... دارد. ولی 

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

درصد وزن سیمان مصــرفی می باشد. در نظر داشته باشد میزان 

زودگیر شدن بتن، با توجه به دوز مصــرفی این محصــول متغیر 

خواهد بود.

بسته بندي                            

گالن 20 لیتري

بشکه 220 لیتري

مخزن 1000 لیتري

نگهداري
مدت: یکسال در بسته بندي اولیه

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

نور خورشید

بهترین دماي نگهداري: 10+  الی 30+  درجه

ASTM C1017


