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شرح

کاربردها

خواص و اثرات

مکانیزم اثر

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

می توان از آن براي افزایش روانی و کارایی بتن و کاهش نسبی آب 

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

است و می تواند موجب خواصـی چون افزایش اسـالمپ و افزایش 

مقاومت و دوام در بتن شود. از این محصول به صورت گسـترده در 

انواع پروژه هاي کوچک و متوسـط ســاختمانی و همچنین تولید 

قطعات پیش ساخته بتنی استفاده می شود. 

نکته مهم در مورد استفاده از روان کننده بر پایه لیگنو سـولفونات 

در بتن این اسـت که شـاهد افزایش مقاومت کم در سـنین پایین 

بتن خواهیم بود، ولی مقاومت 90 روزه بســــیار مطلوبی حاصل 

خواهد شد.  

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 و انقباض بتن 

تولید بتن هاي با سطح صاف و کم تخلخل

ممانعت از جداشدگی سنگدانه ها و آب انداختگی بتن

ل یگنو ســـــولفوناتب ه آب و  ب تنب ر پایه ا فزودن روان کننده هنگام

ب ه یک زنجیره  ســـــیمان، گروه قطبی آنیونی موجود در مولکولها

ا ست  OH  هیدروکربنی که خودن یز قطبیا ست و داراي چند گروه

ب ه مخلوط، سـر قطبی مولکول  ا فزودنا ین ماده ب ا  وصـل می شـود.

ب ه ذرات ســیمان وصــل  ب تنب ر پایهل یگنو سـولفونات، روان کننده

ا ز تجمع آنها جلوگیري  ب ه دلیل دو قطبی شدن ذرات، میشــــود و

ب ها ین ترتیب روانی مخلوطب تنیا فزایش مـی یابد و موجب  میکند و

پراکنده شدنب هتر ذرات تشـــکیل دهنده در طرحا ختالط خواهد 

شد.

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
Normal

روان کننده بتن نرمال 

مناسب براي اجراي بتن پیش تنیده و پس تنیده

قابلیتبتن ریزي درمقاطعی که فشردگی آرماتورها زیاد است. 

مناسب براي اجرا و بتن ریزي کلیه اِلمان هاي سازه اي

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 براي انواع بتن ریزي در شرایط آب و هواي نرمال 
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 میزان مصرف

میزان مصـرف 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 مصرفی در بتــن می 

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

پیشــــــنهاد می شود در صورت لزوم با کارشناسان فنی شرکت 

شیمیایی بتن پالست مشاوره نمایید. 

ایمنی

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

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

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

 در صورت ایجاد حسـاسیت در سطح پوست به پزشک مراجعه 

شود.

هنگام مصـــرف از عینک و دستکش و ماسک مناسب استفاده 

شود.

نگهداري

بسته بندي                            

گالن20 لیتري

بشکه 220 لیتري 

مخزن 1000 لیتري

1-  مقدار روان کننده بتن محاسبه شده 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.

2-  این محصول 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- روان کننده بتن را مـی توان در هنگام تولید بتن به بچینگ و 

یا تراك میکسر اضافه نمود.

روش مصرف

توجه گردد ماده افزودنی روان کننده بتن مستقیم روي سیمان 

خشک ریخته نشود.  
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


