
   
     PASA-BUILD    R-44 

یمصنوع یسنگ ها نيرز یافزودن  

 
محصول :شرح   
 یمصنوع یسنگ ها ديمصرف در تول یبرا    PASA-BUILD R-44رزین 

توانمند که انتظار  یبتن ها ديساخته و تول شيبتن پ یبتن آماده کارخانه ها
شده است فاقد کلر  یرود طراح یو عملکرد خوب م اديز یکسب مقاومت ها

  . باشد یم
 

 :مزایا 
 و دراز مدت هياول نيدر سن یمقاومت فشار شيافزا ‐

 یمقاومت خمش شيافزا ‐
 شتريب تهيسيمدول االست  ‐

 به آرماتورها و فوالد  یبهبود چسبندگ ‐

 کمتر یرينفوذ پذو   ونيبهتر دربرابر کربناس مقاومت ‐

 یطيرسان مح بيمقاومت بهتر در برابر عوامل آس  ‐
 کاهش انقباض و خزش ‐

  شتريدوام ب ‐
 

    :موارد کاربرد
 یسنگ ها یآل برا دهیا یبه افزودن لیآن را تبد  ، PASA-BUILD R-44   توسط مانيس یپخش کنندگ یعال تيخاص   

 کم است. یليخ مانيکه نسبت آب به س ییها خصوص در طرحب ساخته نموده است . شيبتن آماده و بتن پ عیصنا ،یمصنوع
بوده و  یحباب کمتر یآورد که حاو یرا فراهم م ادیز اريو دراز مدت بس هياول یبا مقاومت ها ییبتن ها ديامکان تول تيخاص نیا 

 شيقطعات پ یبا بخار در کارخانه ها یعمل آور یدر انرژ ییها امکان صرفه جو یژگیو نیباشند ا یفشرده م اريبس جهيدر نت
 . آورد یساخته را به وجود م

  
 :روش استفاده  

     PASA-BUILD R-44    تا  ۵٠است که حدود  یبهتر زمان ريدر زمان ساخت بتن اضافه گردد. تاث ديآماده مصرف است است و با یافزودن

منظور  نيا یانجام شود و برا یستي. اختالط کامل باديمحصول را به مصالح خشک اضافه نکن نياضافه شده باشد. هرگز ا یدرصد آب مصرف ٧٠

  ديبا دور تند مخلوط را هم بزن هيثان ۶٠مدت  به PASA-BUILD R-44 پس از افزودن 

 
  :  مشخصات فنی

  :زرد رنگ                                                              ظيغل عي:ما یشکل ظاهر    

  ٦ -  ٥عدد قليايی :                                   متر مکعب یگرم در سانت ١۵.١وزن مخصوص: 

  خطرناک ريغ یحمل و نقل: در رده بند   
  

  :مصرف  ریمقاد

محدوده به شرط انجام  نيخارج از ا ريمقاد باشد . یم مانيس لوگرميک ١٠٠ یبرا ١.۴تا  ٠.٢ نيب  PASA-BUILD R-44 مصرف متداول 

  . باشد یمجاز م یکارگاه شاتيآزما
  

: بسته بندی  
. گردد یعرضه م و مخازن بزرگ یلوگرميک ١١٠٠و مخازن  ٢٢٠ یبشکه ها ٢٠ یدر گالن ها  

 
:شرایط نگهداری  

گرم نموده  یآن را به آرام ديتوان یزدن م خيشود .در صورت  یگراد نگهدار یدرجه سانت ۵مثبت  یخود و در دما یدر ظروف اصل یستيبا      
 ظرف آن گردد. ايمحصول و و  دنيد بيمناسب ممکن است باعث آس یانباردار طيشرا تيعدم رعا  شود. افتيتا دوباره باز ديو هم بزن


