
   
     AFRA-AIR    B-220 

                                               بتن یحباب زا یافزودن
 

محصول :شرح   
AFRA-AIR B-220    حباب ساز است که  یافزودن کيمحصول  نيا

و  زير، حباب محکم  نيا ، کند یم یداريپا اريبس یهوا یحباب ها ديتول
  . به هم هستند کينزد
 

 :مزایا 
وارد نبودن حد . است  ديهوا در آنها وارد و حفظ گردد مف یالزم است مقدار یوجود مشکالت ليکه به دل يیبتن ها یمحصول به خصوص برا نيا

  : شود یم ريز یفيحباب هوا در بتن منجر به اصالحات ک نهيبه
 و ذوب  خي یمقاومت در برابر چرخه ها شيافزا  -
  یبند کنندگ آب تيخاص شيافزا جهيو در نت یريکاهش نفوذپذ -
  یو آب انداختگ یکاهش جداشدگ -
 یريو کار پذ یبهبود روان -
 وارد شده  یحباب ها یداريبهبود پا  -

  .شود  یآماده بودن محلول باعث پخش بهتر آن م
  :موارد کاربرد

AFRA-AIR B-220    یانواع بتن ها عيکنترل شده در گسترده وس یوارد کردن هوا :  

  زدانهياز مواد ر یاديز ريمقاد یتومح -     اديبا کربن ز یخاکستر باد یمحتو  -      یفاقد روان  -    یطرح اختالط معمول -
  یزمان اختالط طوالن  -     گرم  یدر هوا یزيبتن ر -     اديز يیايبا قل مانيس یمحتو -

 
 :روش استفاده 
 عيدستگاه توز لهيبه وس . ( دنبه طور جداگانه به مخلوط اضافه گرد یستيبا . دنشو یاستفاده م یچند افزودن ايکه دو  یزمان ACIبر طبق 

بهتر است ماده را به ماسه نرم و مرطوب  نهيعملکرد به یبرا. مخلوط شوند  گريکديبتن با  نشد اضافهقبل از  ديو نبا ) یدست ايکننده 
  . ديياضافه نما

سه درصد  یکه دقت مثبت و منف یدست یريابزار اندازه گ کي ايکننده مخصوص حباب ساز و  عيدستگاه توز لهيمحصول را به وس نيا 
  . دييرا دارد به مخلوط اضافه نما

 
  : استانداردها  

      AASHTO M‐154       ,         ASTM C260-86  
    BS 5075 PART 2     ,              CRD‐C13‐77       ,       DIN 1048 PART 1  

 متر مکعب  یگرم در سانت ١.٣۶تا  ٠.٩٨٦وزن مخصوص

  .  باشد یدهم درصد م کي : کمتر از ديد کلرا. فاقکمرنگ دارد  یقهوه ا اي يیکهربا : رنگ
   ٨تا  ٧درجه سانتی گراد    درجه اشتغال : غير آتشزا        عدد قليايی :  - ١درجه انجماد : 

  
  :مصرف  ریمقاد

 یکارگاه یها شيبا انجام آزما یستيبا ازيحباب ساز مورد ن یمقدار افزودن. مقدار مصرف و ساز وجود ندارد  یبرا یاستاندارد چيه
انتقال و پخش بتن و  یسنگدانه ها از روش ها بيترک، درصد ، مصالح  یدانه بند ،مانيدما س :عبارتند از موثرعوامل موثر  . شود نيمع

 . باشد  یم سيليکروسيو م یمصرف آنها مانند خاکستر باد
   

  
: بسته بندی  

. گردد یعرضه م یلوگرميک ١١٠٠و مخازن  ٢٢٠ یبشکه ها ٢٠ یدر گالن ها  
 

:شرایط نگهداری  
 مصرف شود ینگهدار گراديدرجه سانت +٢ از شتريب یدر دما ديمحصول با نيا


