
ESA.W301 فوق کاهنده آب 301

این محصول فوق کاهنده آب بر پایه پلـی کربوکسیالت می باشد و حصول مقاومت هاي باال در سنین اولیه و نهایـی از ویژگی هاي

 این محصول می باشد. این محصول قابلیت کاهش آب مصرفی در بتن را تا 30 درصد دارا می باشد.

تولید بتن خوش نما و اکسپوز

بتن هاي پمپی

تولید بتن با مقاومت باال

بتن داراي مواد پوزوالنی

بتن هاي تزئینی

Paving  بتن هاي کفسازي و

بتن ریزي در قالب هاي خاص با اشکال مختلف

(SCC) تولید بتن خود متراکم

موارد استفاده

ویژگی هــا

کاهش آب مصرفـی در بتن تا 30 درصد در حالت روانـی

 برابر

عـدم بروز پـدیـده آب انداختگـی و جداشـدگــی در بتـن 

فوق روان

حصول مقاومت باال در سنین اولیه و نهایی

کاهش نفوذپذیــري در برابر آب، کلراید و سولفــات، به 

دلیل کاهش آب مصرفی در بتن

استفاده همزمــان با ترکیبـات سیمانـی، میکــروسیلیس، 

خاکستر بادي و سرباره

کاهش میزان تخلخل بتن

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

19عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطالعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.
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شرایط نگهداري:

مدت نگهداري:

نوع بسته بندي:

C

365Day

میزان دقیق مصــرف این محصــول با توجه به طرح اختالط و 

مشـخصـات مورد نیاز مشـخص می گردد پیشــنهاد می شود 

جهـت اندازه گیــري مقــدار مصــرف بهیــنه این محصـــول

 تســـت هاي کارگاهی بر روي خواص بتن تازه و سخت شده 

مانند روانــی، حفظ روانــی، زمان گیــرش و مقاومت اولیه و 

نهایی بتن با مصــــالح و شرایط محیطی موجود در محل پروژه 

انجام گیرد. به طور کلی این مقدار بین 0/4 تا 1/3 درصــد 

نسبت به وزن ترکیبات سیمانی پیشنهاد می گردد.

مقدار مصرف

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 به مخلوط 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 سیمــان

 با مصالح سنگی خشک اضافه نگردد.

اطالعات فنی

مطابق با استانداردهاي

ASTM C 494 - TYPE F

EN 934-2 - Table 3.1/ 3.2

ESA.W301فوق کاهنده آب 301

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.

اطالعـات فنـی

حالت فیزیکی

رنگ

وزن مخصوص

دماي انجماد

مقدار کلراید

(25 ºC)

PH

مایع

 قهوهاي

1/1    0/02 g/cm+-

7   1+-

(2-) درجه سانتیگراد

(BS 5075) فاقد یون کلر

3

20

Eb
tekar Sh

im
i A

lb
o

rz    C
o

n
stru

ctio
n

 C
h

em
ical M

an
u

factu
rer


