
   
     AFRA-BUILD    D-40 

                                               مقاومت شيباال و افزا یاتر با خواص روان کنندگ التيکربوکس هيفوق روان کننده بتن بر پا
 

محصول :شرح   

AFRA-BUILD D-40    اتر  التيکربوکس یپل یتکنولوژ هينسل سوم بر پا از یفوق روان کننده ها

و  هياول نيکاهش نسبت آب و کسب مقاومت باال در سن نيشتريب اساخت بتن ب یمحصول برا نيا  .باشديم
 ٢٥کاهش آب اختالط بتن را تا  تيقابل. است  دهيگرد ديو تول یبا حفظ اسالمپ در زمان کوتاه طراح
و  يیو نها هياول نيدر سن یمقاومت فشار شيامر عامل افزا نيدرصد با اسالمپ به ثابت دارد که هم

   .گردد یدوام بتن م نيهمچن
 

 :مزایا 
  مانيآب به س نييپا یدر نسبت ها یبتن چسبنده بدون جداشدگ ديتول -

   يیو نها هياول نيکسب مقاومت باال در سنو  نييپا مانيبتن با اسالمپ باال با نسبت آب به س ديتول - 
   عيسر یبردارقالب و  يیاجرا یها نهيو هز یزيکاهش زمان بتن ر -  
   مانيکاهش نسبت آب به س ليسولفات به دل ديآب کلرا برابردر  یريکاهش نفوذپذ -  
  مانيس باتيآب به ترک نيينسبت به پا ليو ذوب به دل خي یها کليدوام در س شيو افزا یشيمقاومت سا شيافزا -  
 

  :موارد کاربرد

  AFRA-BUILD D-40   شيبتن پ،  یپپم یبتن ها.  لگرديم یدر تراکم باال یزيبتن ر، خود تراکم  یاستفاده در انواع بتن از جمله بتن ها یبرا 

 رهيو غ یصنعت یبتن ها ، یکف ساز یبتنها،  ینيياکسپوز و تز یبتن ها ، آب ريز یزيبتن ر،  دهيتن شيبتن پ، پوزوالن  یبتن حاو، ساخته 
  . باشد یمناسب م

  
 :روش استفاده 

و  مانيس هب ميبه طور مستق. توان اضافه کرد  یم کسريهمزمان با آب اختالط به م. شود  یبا آب مخلوط م یاستفاده آماده مصرف و با هر نسبت   
  . شود یخشک افزوده م باتيترک

  AFRA-BUILD D-40   افزود  کسريبه داخل تراک م ايو  نگيبچ کسريبه م توان یعمل اختالط م انيپا در .  

 شود یاختالط با دور تند انجام م قهيدق کيحالت به ازا هر متر مکعب  نيدر ا    
  : استانداردها  

   ASTM C494 TYPE F  -  

EN934-2-TABLE3,1/3,2  - 

ISIRI 2930 – TABLE ¾  -   
  

  :مصرف  ریمقاد

  AFRA-BUILD D-40   مصرف با توجه به طرح  زانيم . باشد یم یمانيس باتيترکدرصد نسبت به وزن  ١.٥تا ٠.٥ زانيقابل استفاده به م

خواص بتن تازه و سخت شده  یآن بر رو ريمصرف و تاث زانيم نييشود جهت تع یم شنهاديپ. شود  یم نييتع ازيمورد ن اتياختالط و خصوص

  . موجود انجام شود طيدر محل کارگاه و با مصالح و شرا يیتست ها يیو نها هياول یو مقاومت ها رشيگ يیحفظ کارا يیمانند کارا

  
: بسته بندی  

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

:شرایط نگهداری  
مواد را باال  یدما یزدگ خيدر صورت  . آفتاب باشد ميگراد به دور از تابش مستق یدرجه سانت ۴٠تا  ۵ یدر دما یکه انباردار شود یمپيشنهاد      

 . مخلوط شود کسريم کيو سپس توسط  شودذوب تا آورده 


