REMICRETE-SP35
فوق روان کن نده
باال

جدول خواص:

قوی ،

با عمل کرد

مایع شفاف

حالت ظاهری ماده
3

دانسیته

 1/07 - 1/90 g/cmدر دمای
+00С
̊

تعریف:
 REMICRETE-SP35ماده افزودنی کاهنده آب بسیار قوی با
برای بتن ر یزی در آب و هوای
کارایی باال و منا سب
مختلف بر پایه پلی کربوکسیالت میباشد.این ماده برر
پایه نسل سوم پلیمرهای اتر پلیکربوکسیالت سدیم برا
به خوبی ذرات سیمان را پ خش
عمل کرد باال ا ست که
کرده و از کلو خه شدن آن جلوگر یرری می نما ید و
بدین ترتیب آب اختالط موثرتر عمل خواهد کرد .همچنین
ا ین مح صول حاوی موادی ا ست که رو ند ک سب مقاو مت
اولیه بتن را تسریع مینماید.

مصارف :
 بتن آماده
 بتن پیش ساخته و پیش تنیده
 بترن های با مقاومرت باال با کاهش و یا حررذف
احت مال جدا شدگی سنگدانه ها و آب ا نداختن
بتن
 قابل یت بتن ر یزی در شرایط آب و هوایی گرم
(با افزایش میزان مصرف ماده)

 ساخت بتن خود تراکم )(scc
 ساخت ا نواع م قاطع بت نی مان ند عر شه
،سقف ،تیر ،کف های بتنی و ...
 انتقال بتن در مسافتهای طوالنی

پل،

هوازائی

% 0/3

کلراید

ندارد

نفوذپذیری

افزایش مقاومت بتن در برابر
نفوذ آب و نمکهای محلول.

میزان کاهش آب

% 03-%53

سازگاری

خواص مکانیکی

چسبندگی

سازگار با تمام تیپ های
سیمان پرتلند ،شامل سیمان
ضد سولفات و نیز با تمامی
محصوالت افزودنی شومبرگ (در
صورتیکه هر کدام جداگانه به
مخلوط اضافه شوند).
کلیه خواص مکانیکی شامل
مقاومت فشاری اولیه و
نهائی ،مقاومت خمشی و کششی
بتن افزایش می یابد..
چسبندگی ماتریس بتن افزایش
می یابد..

انبارش

 11ماه از زمان تولید و در
شرایط مناسب

بسته بندی

 00کیلوگرمی  000 ،کیلوگرمی

خواص و مزایا :
 کاهش مقدار آب مورد نیاز مخلوط بتن ترا %53
 امکان صرفه جویی در مصرف سیمان
 خواص خود تراکمی عالی برای بتن
 افزایش مقاومت های اولیه و زودرس
 کاهش شدید و یا حذف احتمال جداشدگی سنگدانه
ها و آب انداختگی و خزش در بتن
 افزایش چسبندگی مخلوط
 بهبود دوام و کاهش نفوذپذیری بتن
 کاهش نرخ کربناسیون بتن
 بهبود سطح تمام شده
 فاقد کلراید و نیترات

استاندارد ها :
 REMICRETE-SP35یررم مرراده افزودنرری شرریمیایی کاهنرررده آب
بسریرار قوی
مررطابررق با الررزامررات آئریرررن نامررره ASTMC-494TypeF
وASTM C-1017
و جداول 11.1، 1و  11.2آئین نامه  EN 934-2میباشد.

نکات مهم :
 ماده  REMICRETE-SP35پایررره آبری  ،غیرسمی،
غیر قابل اشتعال و فاقد ترکیبات مضرر است .
 هر گونه آغشتگی پوست به این ماده به سادگری
با آب معمولی قابل شستشو است..

دستوالعمل مصرف :
اختالط مواد :
ج هت ح صول به ترین نتی جه ،ب طورکلی بای ستی ماده
 REMICRETE-SP35ب ه همراه آب اختالط به مخلوط برتن
اضافه شود.این ماده نباید بطور مستقیرم
به سیمان و م صالح خ شم ا ضافه گردد و ه مواره
باید به مخلوط تر افزوده شود.
مقدار مصرف:
مقدار مصرف این ماده بر اساس طرح اختالط  ،نوع
و م قدار سیمان  ،کیف یت م صالح مورد ا ستفاده در
بتن  ،د مای م حیط و مشخ صات ف نی طرح تع یین می
شود  .ب نابراین ج هت تع یین دق یق م قدار م صرف ،
انجام آزمایشات کارگاهی ضرروری اسرت .بره طرور
تقریبی مقدار مصرف این ماده بین  %0/5ترا % 0
وزن سیمان میباشد.
عمل آوری :
پس از بتن ریزی  ،عمل آوری آن با تمهیدات
مناسب مری بایرست انرجرام پرذیرررد .برررای
می توان از محصوالت سری
ایرن منظررر ور
 REMICUREاستفاده نمود..

انبارش:
 11ماه در شرایط نرمال و بدور از نرور مسرتقیم
خورشید و دماهای بسیار باال و پایین .

