کننده Super Plasticizer

فوق روان
)RAJPLAST (MS-300
شرح محصول:

فوق روان كننده MS–300توليدي اين شركت بر پايه مالمين سولفونيت است كه به دو صورت پودر و مايع توليد و ارائه
شده و داراي عملكرد مناسبي در افزايش كيفيت بتن مي باشد.اين موادجذب سطح ذرات سيمان شده وبه آنها بار منفي مي
دهد كه اين امر باعث ايجاد نيروي دافعه بين ذرات و پخـش يكنواخت آنها در داخل بتن مي شود .خصوصيت فوق باعث
پراكندگي و يكنواختي سيمان و افزايش رواني بتن شده و به همين خاطر ميتوان آب مصرفي طرح اختالط را كاهش داد .

موارد مصرف:
•

بتن ريزي با پمپ ،ساخت بتن هاي حجيم  ،سطوح وسيع و چند اليه و سازه هاي مسلح

•

اجراي بتن كف سالنهاي صنعتي ،دال  ،پي  ،ستون  ،ديوار  ،پل و...

•

توليد بتن با مقاومت فشاري زياد و قطعات پيش ساخته

مزایا:
✓
✓
✓
✓

افزايش سريع در روند بارگذاري و كاهش زمان بازكردن قالبها در ستون ها و سقف ها
افزايش مقاومت فشاري و كاهش نفوذ پذيري بتن
افزايش اسالمپ ،سهولت پمپاژ و صرفه جوئي در زمان و هزينه هاي بتن ريزي
افزايش كارايي و دوام بتن

روش و میزان مصرف:
فوق روان كننده بتن  MS-300در هنگام اختالط بتن به آب مصرفي افزوده شده و يا پس از اختالط به تراک ميكسر اضافه
شده و به مدت حداقل  3دقيقه مخلوط مي گردد .در شرايطي كه فاصله زماني ساخت و ريختن بتن زياد باشد مي توان نيمي از
آنرا در محل ساخت بتن و مابقي را در هنگام اجرا اضافه نمود .مصرف فوق روان كننده  MS-300بميزان  1الي  1/5درصد
وزن سيمان مصرفي بتن مي باشد.

مشخصات فنی:
حالت فيزيكی :مايع
رنگ  :زرد شفاف
وزن مخصوص1.17gr/cm3 :
 : PHحدود 8
يون کلر  :ندارد
استانداردASTM C-494 TYPE F & ISIRI 2930 :
شرايط و زمان نگهداری  :تا يكسال در بسته بندی اصلی و دور از رطوبت و تابش مستقيم آفتاب و در دمای  10تا (25درجه سانتيگراد)
بسته بندی  :در گالنهای پالستيکی  20و بشکه های  200کيلويی

حفاظت و ایمنی :
❖ اين ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر براي سالمتي و محيط زيست قرار ندارد با وجود اين نبايد به هيچ عنوان بلعيده
شود و يا با چشم تماس داشته باشد.

❖ در صورت برخورد اتفاقي با پوست يا چشم بايد فورا" با آب شيرين فراوان شسته شود.
❖ در صورت بلعيده شدن بايد فورا" به پزشک مراجعه شود.
❖ اين ماده آتش زا نيست.

