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  :شرح محصول �

  
خمیري شـکل،که ازمیکروسـیلیس،    ي است فرآوردها اینمحصول

 الیاف پلی پـروپیلن ،)پلی کربوکسیالتبر پایه ي (بتن  روانکنندهفرا

کـاربرد اصـلی ایـن     .موردنیازدیگرتشکیل شده اسـت  زودنیهايو اف

 افـزایش مقاومـت فشـاري بتن،آببنـدي     ،محصول باال بردن روانـی 

 مقاومـت  افـزایش  باعـث  همچنـین . مـی باشـد   بـتن  ونفوذناپذیري

اصلی ترین ویژگـی   .میشود بتن در رکت وکاهش وکششی خمشی

 .این محصول در نفوذناپذیر یا آب بند نمودن بتن می باشد

  

  :ویژگی محصول  �

 .پخش یکنواخت و اجراي راحت در بتن
مخرب محیطـی و دوام   در برابر عواملبتن  افزایش مقاومت 

 .بتن
 . آب بندي و نفوذ ناپذیري بتن، ایجاد بتن ضد سایش

ایجاد زمان گیرش طوالنی جهت جلـوگیري از درز سـرد در   

 .بتن ریزي هاي حجیم مراحل
 . افزایش سرعت بتن ریزي

 . ت هیدراتاسیونکاهش حرار
 . افزایش روانی بتن و کاهش نسبت آب به سیمان

 .حمل و نقل و مصرف آسان 
 .کاهش ضایعات مصالح 

 

  :موارد استفاده  �

 . ساخت مخازن آب بند - 
سازه  -. سازه هاي در معرض بارهاي دینامیکی و ضربه  - 

 .هاي بتنی در معرض سیکل هاي شدید ذوب و انجماد 
ــایی - ــاي دری ــال هــاي آب  ،ســازه ه ــوذ  ،کان ــل و نف تون

  . فونداسیون ساختن ناپذیر

  

  

  

  
 
  

 
 
  :نحوه مصرف  �

درصـد وزن سـیمان در زمـان سـاخت بـتن در       8تـا   5به میـزان  

ر اسـاس تجربیـات، هنگـام    ـبـ . بچینگ به میکسر اضافه می گردد 

 .دقیقه نیاز است 5تا  3اختالط در میکسر ، به اختالط 
 
  

  : مشخصات فنی �

  شکل ظاهري   خمیري

g/cm35/1-   3/1 وزن مخصوص(25 ºC) 
  رنگ  خاکستري 

  یون کلر فاقد  

  
 

  :بندي و شرایط نگهداري بسته �

  .کیلوگرمی قابل عرضه میباشد 25این محصول در سطل هاي 

درجه سانتی گراد و دور از  30تا  10بهترین دماي نگه داري بین 

 .تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان می باشد

  

 
  :تائیدیه کیفیت  �

  یراناتمامی محصوالتی که توسط شرکت شورلول 

  و عرضه می گردد مطابق استانداردهاي کیفیتولید 

  .بین المللی می باشد  
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