
   
     AFRA-BUILD    R-3310 

                                               خواص حفظ اسالمپ مناسببتن با  قوی فوق روان کننده
 

محصول :شرح   

AFRA-BUILD R-3310    با محصول  نيا  .باشديم های اصالح شده التيکربوکس یپل یتکنولوژ هينسل سوم بر پا از یفوق روان کننده ها

  طراحی و توليد شده است . طوالنیخواص حفظ اسالمپ بتن در زمان 
 

 :مزایا 
   عدم ايجاد آب انداختگی و جداشدگی در روانی باال -

  توليد بتن با سالمپ باال با حداقل آب ، بدون افت مقاومت -
   ترک ناشی از جمع شدگی بتن ، بهبود و تسهيل عمليات پمپاژ و تراکمکاهش  -  
  در مقابل آب ، کلرايد و سولفات بدليل کاهش شديد نسبت آب به سيمان یرينفوذپذکاهش  -  
  حفظ کارايی در طول زمان و جلوگيری از ايجاد درز سرد در فواصل بتن ريزی . -  
افزايش مقاومت سايشی و دوام بتن در مقابل سيکل های يخ و ذوب بدليل کاهش نسبت آب به  -  

  سيمان 
کارايی باال و توان حفظ اسالمپ در زمان طوالنی طراحی شده است . اين محصول کاهش در مقاومت های سنين اوليه داشته  چهت توليد بتن با -  

  روز عامل افزايش مقاومت فشاری نسبت به بتن شاهد ميشود .  ٢٨تا  ٧که درسنين  
  کاهش ميزان مصرف در مقايسه با افزودنی های پلی کربوکسيالت معمولی . -  
 

    :کاربرد موارد
  گرمايش کف و استخرهای شنا . سازه های عمومی اصالح اسالمپ بتن در تراک ميکسر . بتن بتن خود تراکم  .  

. بتن ريزی فونداسيون های راديه و ستونها . بتن ريزی سازه های آبی مانند مخازن آب و فاضالب . بتن های پمپی . بتن ريزی کف های صنعتی 
  بتن ريزی فونداسيون ماشين آالت و صنايع سنگين . ساخت بتن های فوق روان همراه با ميکروسيليس ، خاکستر بادی و سرباره 

  
 :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 R-3310   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 G  -  

EN934-2-TABLE11.1/11.2  - 

ISIRI 2930 – TABLE 12,13  -   
  

  :مصرف  ریمقاد

  AFRA-BUILD R-3310   مصرف با توجه به طرح  زانيم . باشد یم یمانيس باتيترکدرصد نسبت به وزن  ١.٤تا ٠.٤ 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 


