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روان کننده قوي و کاهنده قوي آب

با خاصیت تسریع در گیرش

Concrete Super Plasticizer
Fast Harden

فوق روان کننده بتن زودگیر

شرح

خواص و اثرات

فوق روان کننده بتن زود گیر، افزودنـی مایع بـر پایه پلـی نفتالین 

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

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

اولیه و نهایی در زمان کوتاهتري شـــــده و همچنین اثرات منفی 

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

مخصــوص بتـن ریزي و حصـــول مقاومت هاي اولیه مطلوب در 

شرایط آب و هواي سـرد می باشــد. فوق روان کننده بتن زودگیر 

عالوه بر کاهش قابل توجه آب مصــرفی بتن، گیرش بتن و سرعت 

هیدراسیون آب به سیمان را سـریعتر می کند که این ویژگی، براي 

بتن ریزي در زمســــــتان و شرایط آب و هواي سرد و شدید، این 

محصـول را نسـبت به انواع ضد یخ بتن، در ارجحیت مصــرف قرار 

میدهد.

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 پایایی بتن

 افزایش انسجام و کاهش نفوذ پذیري بتن

 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 کارخانجات تولیدب تن آماده جهتب هرهب رداري سریعتر

مناسب براي تولید بتن هاي توانمند و مقاوم

مناسب براي بتن ریزي کلیه اِلمان هاي سازه اي

مناسب براي بتن ریزي با قالبهاي لغزنده 

قابلیتبتن ریزي در مقاطع با تراکم آرماتور باال 

مناسب براي بتن ریزي هاي حجیم

مناسب براي سیستم هاي پس تنیده و پیش تنیده 

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

زودگیر بر پایه پلی نفتالین سولفونات، غشایی باردار اطراف ذرات 

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

سیمان درون مخلوط بتنی نسبت به یکدیگر شده و به این ترتیب 

موجب روانی بتن می شــود. همچنین نفتالین ســولفونات مانع 

انحالل یون هایی نظیر آلومینات ها که بیشـــــترین میزان حل 

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

عالوه بر این، در فرموالســـــیون تولید فوق روان کننده زودگیر 

موادي به کار رفته است که سرعت هیدراسیون سیمان را تسـریع 

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
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 میزان مصرف

میزان مصرف دقیق ماده افزودنی فوق روان کننده بتن زودگیر، با 

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

نوع مصالح مصرفی مشـخص می شود. بهترین محدوده مصــرف 

این محصـول بین 1 تا 1/5 درصــد وزن سیمان مصرفی 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 مشاوره نمایید. مصرف بیش از حد مجاز باعث تسریع 

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 محصـول 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 مصـــرف 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 مســتقیم و طوالنی 

نور خورشید

بهترین دماي نگهداري: 10+ الی 30+ درجه

بسته بندي                            

گالن20 لیتري

بشکه 220 لیتري 

مخزن 1000 لیتري

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

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

رقیق شده به بتن درحال اختالط به تدریج اضافه شود.

2- این محصـول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و 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- فوق روان کننده زودگیـر را مــی توان در هنگام تولید بتن به 

بچینگ و یا تراك میکسر اضافه نمود.

روش مصرف

توجه گردد ماده افزودنی فوق روان کننده زودگیر، مستقیم روي 

سیمان خشک ریخته نشود.  


