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افزودنی مایع براي تاخیر در گیرش بتن

مناسب براي بتن ریزي هاي حجیم

Concrete Liquid Admix 
Retarder 

دیرگیرکننده بتن مایع

شرح

دیرگیر بتن مایع افزودنی مایع اسـت که بر پایه گلوکوناتها و مواد 

دیرگیر کننده گیرش فرموله و تولید شده است. دیرگیر بتن مایع 

محصــــولی کار آمد است که پس از افزوده شدن به بتن، موجب 

تأخیر در زمان گیرش می شود و سرعت رونــد پیشرفت واکنش 

هیدراسـیون را کم می کنـد. همچنین اسـتفاده از دیرگیر کننده 

بتـن مایع، امکان ساخت بتن هاي حجیم را میســر می سازد. در 

شرایطی که بر اثر شرایط آب و هوایی گیرش سـریع بتن یا مالت 

میتواند اثرات منفی روي مقاومت و خواص آن داشـــته باشـــد، 

اسـتفاده از دیرگیر کننده بتن مایع گزینه مناســبی براي کنترل 

زمان گیرش اولیه می باشـــد. به همین دلیل اســــتفاده از این 

محصـــول در شرایط آب و هواي گرم و بتن ریزي هاي حجیم به 

شدت پیشنهاد می شود. استفاده از این محصول زمان کارپذیري 

بتن در حالت خمیري را  افزایش می دهد.   

تأخیر در زمان گیرش اولیه و نهایی بتن

امکان بتن ریزي در مناطق گرمسیر

امکان بتن ریزي در مناطق بادخیز

امکان ساخت و حمل بتن در مسافت هاي طوالنی

افزایش زمان کارایی و کارپذیري بتن

کاهش دماي بتن، در بتن ریزي هاي حجیم

کاهش احتمال به وجود آمدن درز سرد در بتن ریزي هاي با 

حجم باال

افزایش زمان ویبره پذیري بتن

جلوگیري از بوجود آمدن ترك هاي سطحی و حرارتی در بتن 

سازگار با انواع سیمان پرتلند

افزایش مقاومت بتن در طوالنی مدت

خواص و اثرات

کاربردها

بتـن ریزي هاي حجیم و نیمه حجیم نظیر سـد سازي و پل و . . 

مناسب براي کنترل گرادیان حرارتی حاصل از گیرش سیمان

مناسب براي اجراي پروژهایی که نیاز به کنترل گیرش بتن در 

مراحل اولیه و نهایی دارند.

مناسب براي بتن ریزي در مناطق گرمسیري

مناسب براي بتن ریزي با فاصله بیشتر از حد متعارف

مناسب براي ساخت بتن هاي پمپ پذیر

ساخت و حمل بتن در مسافتهاي طوالنی و بسیار دور از 

کارخانه هاي بتن

مکانیزم اثر

دیرگیر بتن مایع از حل شدن یون هائی که بیشــــترین حد حل 

شـدگی در مدت زمان اولیه هیدراسـیون دارند، ممانعت به عمل 

می آورند. به طور مثال می توان به یون هاي آلومینات و کلســیم 

اشـاره نمود. مولکول هاي ماده افزودنی دیرگیر بتن مایع به دلیل 

داشـــــتن خواص قطبی در محلول هاي آبی، با  ایجاد تأخیر در 

اشباع یون هاي کلســـیم موجود در مخلوط بتنی، شروع فرآیند 

هیدراســیون را به تأخیر می اندازد و در نهایت گیرش نهایی بتن 

نیز دچار تأخیر خواهد شد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

1/6 3kgr/cm

مایع

بی رنگ

ندارد

PH8

استاندارد



 میزان مصرف

میزان دیرگیر شدن بتن توسط ماده افزودنی دیرگیر بتن مایع به 

عوامل مختلفـــی از جمله دماي هوا، عیار بتن، دماي بتن، مدت 

تأخیرزمان مورد نظر براي ایجاد  در گیرش بتن، بستگی دارد که 

بر این اساس براي تعیین میزان دقیق، می بایسـتی با آزمایشـات 

دقیق کارگاهی مشــخص گردد. به طور معمول میزان استفاده از 

این ماده افزودنی 0/2تا 0/4 وزن سیمان مصرفی است. 

این ماده جزء مواد سمی و آتش زا و خطرناك براي انســــان و 

محیط زیست نمی باشد.

این محصـول به هیچ عنوان نباید با چشـم تماس پیدا کند و یا 

اینکه بلعیده شود. در صورت تماس با چشــــم سریعاً با مقدار 

فراوانی آب شسته شود.  

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

در صورت برخورد با پوست فوراً با آب شیرین فراوان شســـته 

شود.

ایمنی

نگهداري

مدت: یکسال در بسته بندياولیه

شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرماو تابش مستقیم و طوالنی نور 

خورشید

بهترین دماي نگهداري: 10+ الی30+ درجه

بسته بندي                            

گالن 20 کیلویی

بشکه 220  لیتري

مخزن 1000  لیتري
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توجه گردد ماده افزودنی دیرگیرکننده بتن مایع مستقیم روي

 سیمان خشک ریخته نشود.  

دیرگیر کننده مایع به روش هاي زیر به بتن افزوده می شود:

1- مقدار ماده افزودنی بتن محاسبه شـده 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 .

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

پس از میکس کامل، بتن ریزي انجام شود.

نکته : پیشـــنهاد می شود به ازاي هر متر مکعب بتن، حداقل 1 

دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

3- دیرگیر بتن مایع  را می توان در هنگام تولید بتن به بچینگ و 

یا تراك میکسر اضافه نمود.

روش مصرف


