
این محصول نوعی افزودنی بسیار قــوي کندگیر کننده بتـــن است که براي ایجاد تاخیــــر در زمان گیــــرش بتن و کاهش حرارت 

هیدراتاسیون سیمان و همچنین جلوگیري از افت سریع اسالمپ و در نتیجه افزایش زمان کارایی بتن به ویژه در هواي گرم مورد

استفاده قرار می گیرد.

بتن ریزي در هواي گرم (جنوب کشور)

 نماهاي تزئینی با سنگدانه هاي نمایان(بتن شسته)

 بتن ریزي در مقاطع بزرگ (حجیم)

بتن ریزي فونداسیون و دال هاي عظیم بتنی

حمل بتن در مسافت هاي طوالنی

بتن ریزي با مقاطع گسترده

استفاده همزمان با ترکیبات سیمانی: میکروسیلیس

 خاکستر بادي و سرباره

موارد استفاده

ESA.R-Sدیرگیر کننده بتن پودري

با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطالعات و مشخصات مندرج، همواره انـجام آزمون هاي کارگاهی براي تایید مناسب بودن محـصول و تعیـین مـیزان مـصـرف جهت حصول

نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شـرکت ضامن توصیه و راهنمایی هاي نمــایندگان، تـوزیع کننـدگان و

عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطالعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

اطالعات فنی

مطابق با استانداردهاي

ASTM C494 – TYPE B

EN 934-2 – TABLE 8

اطالعـات فنـی

حالت فیزیکی

رنگ

وزن مخصوص

مقدار کلراید

(25 ºC)

PH

پودر

سفید

1 /10    0/02 gr/cm+-

8   1   +-

فاقد یون کلر

 

(BS 5075)

3

ویژگی هــا

 افزایش زمان کارایی بتن در دماهاي زیاد

 جلوگیري از ایجاد درزهاي سرد

 جلوگیري از بروز ترك هاي حرارتی در بتن

 بهبود پرداخت پذیري بتن

کنترل زمان تاخیر گیرش بتن 
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با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطالعات و مشخصات مندرج، همواره انـجام آزمون هاي کارگاهی براي تایید منـاسب بودن محـصول و تعیـین مـیزان مـصـرف جهت حصول

نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شـرکت ضامن توصیه و راهنمایی هاي نمــایندگان، تـوزیع کننـدگان و

عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطالعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

ESA.R-Sدیرگیر کننده بتن پودري

شرایط نگهداري:

مدت نگهداري:

نوع بسته بندي:

C

365Day

25 kg

نکات ایمنی

در صــورت تمــاس با پوست قبل از خشــک شـدن با آب 

شسته شود.

در صورت تماس بــا چشم و یـــا نفوذ به دهــان بالفاصله 

با آب فراوان شستــه و به پــزشک مراجعه شود .

روش مصرف

این محصــــول را می توان مســـــتقیماً با آب مخلوط میکس 

نمـوده ســــپس به بتن آماده اضـــــافه نمـود، همچنین این 

محصـــول می تواند مســـتقیماً به مخلوط سیمان با مصـــالح 

سنگی خشــــــک اضـافه گـردد. ESA.R-S بــا سـایر مـواد 

افزودنـی از پیـش مخلـوط نگردد. در صـورت لـزوم بـا واحد 

پشتیبانی فنی شرکت مشورت گردد.

مقدار مصرف

میزان دقیق مصــرف این محصــول با توجه به طرح اختالط و 

. پیشـنهاد می گردد  مشخصـات مورد نیاز مشـخص می گردد

جهت تعییـن مقـدار مصرف بهیـنه ایـن محصول تسـت هاي 

کارگاهی بر روي خواص بتن و مالت تازه و سخت شـده مانند 

روانی، زمان گیـرش و زمان حفظ کارایـی بتن، مقاومت اولیه 

و نهـایی با مصـالح و شـرایط محیطـی مـوجود در محـل پـروژه 

انجام گیرد. به طور کلی این مقدار بین0/1 تا 5 /0 درصــد 

نسبت به وزن سیمان پیشنهاد می گردد.
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