
 

 

 

 

   lasticizerP  روان کننده

)150-PC( RAJPLAST 

 :شرح محصول

 مـروزه مصرف روان كننده ها جهت ارتقاء كيفيت بتن از جمله كاهش نفوذپذيري ، افزايش مقاومت و دوام آن توسط متخصصين بتن

لحاظ تئوريك هر چه نسبت آب به سيمان كمتر و توزيع سيمان در بين اجزاء سازنده بتن بيشتر باشد، بتن از كيفيت به .ميگردد توصيه

 و يافته باالتري برخوردار خواهد شد ، زيرا فضاهاي خالي داخل آن به حداقل رسيده و در نتيجه وزن مخصوص و مقاومت بتن افزايش

كاهـش  21%محصول بر پايه پلي كربوكسيالت توليد مي گردد و مقـدار آب مصـرفي را حـداقل تا اين .مييابد كاهش آن نفوذپذيري ميزان

 .ش ميدهدافزاي 10%  – 30%داده و مقاومـت بتـن را 

اين محصول عالوه بر كاهش نسبت آب به سيمان، موجب ايجاد تراكم، انسجام و يکنواختي بتن شده و و با مسدود نمودن كاپيالرهاي بتن 

از اين رو ترک خوردگي، نفوذپذيري و جذب آب بتن يا مالت را به ميزان قابل . نفوذ آب، امالح و مواد خورنده نيز جلوگيري مي نمايداز 

 .توجهي كاهش خواهد داد

 .باشد مناسب مي 4/0هاي با نسبت آب به سيمان باالتر از  جهت بتن PC-150 روان كننده

  

 :موارد مصرف

  چند اليهبتن ريزي هاي حجيم و 

 بتن ريزي هاي با پمپ 

 سازه هاي مسلح ، فنداسيون ماشين آالت،سقف،ستون 

 بتن ريزي كف سالن هاي صنعتي و قطعات پيش ساخته 

 :مزایا

 ايجاد رواني در بتن و جلوگيري از آّب انداختگي و جداشدن سنگدانه ها 

 جلوگيري از حبس هوا در بتن و افزايش وزن مخصوص و انسجام 

  كاربرد همزمان با ميکروسيليس، خاكستر بادي و ساير مواد پوزوالنيقابليت 

 صرفه جويي در زمان و هزينه هاي ريختن بتن 

 عدم نياز به ويبراسيون بيشتر 

 دستيابي به بتن مقاوم و بدون خلل و فرج 



 

 

 

 :روش و میزان مصرف

 .اضافه گرددميتواند با تمام آب اختالط بتن يا بخشي از آن مخلوط گشته و به بتن 

 . ميتواند به مخلوط آماده بتن اضافه گردد و پس از اختالط كامل عمليات بتن ريزي آغاز شود

در حدود  RAJPLAST(PC-150)     هميزان معمول مصرف فوق روان كنند.ميزان دقيق مصرف از طريق آزمايشهاي كارگاهي مشخص خواهد شد 

 .باشددرصد وزن سيمان مصرفي در بتن مي  1  الي 2

  

 :مشخصات فنی

 مايع  :حالت فيزيکي

 روشن قهوه اي  :رنگ   

 31.03gr/cm :وزن مخصوص   

 :  PH 5حدود 

 ندارد  :يون كلر   

   ASTM C494 & ISIRI 2930  :استاندارد   

 (سانتيگراد رجهد)12 تا 20و در دماي در بسته بندي اصلي و دور از رطوبت و تابش مستقيم آفتاب  يکسالتا  : شرايط و زمان نگهداري   

 كيلويي 100 هاي بشکه و  10در گالنهاي پالستيکي   :بسته بندي   

  

 :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

 با آب شيرين فراوان شسته شود "اتفاقي با پوست يا چشم بايد فورا در صورت برخورد. 

 به پزشك مراجعه شود "در صورت بلعيده شدن بايد فورا. 

 اين ماده آتش زا نيست. 

 .میباشد 0998449009این محصول دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران به شماره 
 

 


