
روان کننده اي پرکاربرد، با صرفه و داراي محدوده وسیع مقـدار مصـرف با خاصیت کنـدگیـري  می بـاشد. ایـن محصـول بر پـایـه

لیگنو سولفونات کلسیم می باشد. با استفاده از این محصول می توان آب مصرفی در بتن را تا 5 درصد کاهش داد.

ESA.W102-Rکاهنده آب و دیرگیر

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.

اطالعات فنی

اطالعـات فنـی

حالت فیزیکی

رنگ

وزن مخصوص

مقدار کلراید

(25 ºC)

PH

مایع

 قهوه اي سوخته 

1 /17    0/02 gr/cm+-

8   1+-

فاقد یون کلر

 

(BS 5075)

3

مطابق با استانداردهاي

ASTM C494 – TYPE D,G

EN 934-2 – TABLE 3.1/ 3.2

ASTMC494- TYP D&G

بتن هاي مسلح و غیر مسلح

بتن ریزي در هواي گرم با فواصل حمل طوالنی

بتن ریزي در مقاطع بزرگ (حجیم)

تولید بتن با مصالح شکسته

استفاده همزمان با ترکیبات سیمانی: میکروسیلیس، 

خاکستر بادي و سرباره

امکان بتن ریزي با قالب لغزنده 

موارد استفاده

ویژگی هــا

حفظ زمان کارایی بتن در فصول گرم سال

امکان کاهش آب مصرفی بتن تا 5 درصد

 کاهش بروز پدیده جداشدگی در روانی باال

بهبود قابلیت پمپ پذیري بتن

افزایش دوام بتن

افزایش مقاومت بتن در برابر سیکل هاي ذوب و یخبندان

بهبود رئولوژي بتن
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مقدار مصرف

ESA.W102-Rکاهنده آب و دیرگیر

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.

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

ایـن محصــول را مـی تـوان مســـتقیماً به مخلـوط بتن آماده 

اضافه نمود و یا با هر نســبتی با بخشــی از آب بتن و یا تمام 

آن مخلوط و سپس به بتن افزود.

توجه شود هیچگاه این محصول مستقیماً به مخلوط سیمان با 

مصالح سنگی خشک اضافه نگردد.

شرایط نگهداري:

مدت نگهداري:

نوع بسته بندي:

C

365Day

مقدار مصرف این محصول به نوع کاربرد، نوع مصالح سنگی، 

مقدار سیمان، مقاومت فشـــاري بتن، روانی و ... بســــتگی 

دارد. لـذا بـراي به دســت آوردن میـزان دقیــق مصـــــرف 

این محصــول انجـام تست هاي کـارگاهی توصیــه می گردد، 

به طور کلی میزان مصـرف این محصـول  0/5تا  1/5درصد 

نسبت به وزن سیمان پیشنهاد می گردد.

براي اخذ مشـــاوره مصـــرف با کارشناسان دفتر فنی ابتکار 

شیمی البرز تماس حاصــل فــرمایید.درصـــــورت نـیــاز به 

مصــرف خارج از محدوده مـذکور می بایســت با کارشناسان 

فنی شرکت ابتکار شیمی البرز تماس حاصل فرمائید .
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