
   
     AFRA-CRETE    N-660 

                                            بتن  مقاومت سريعکسب فوق روان کننده افزودنی 
      

محصول :شرح   

AFRA-CRETE N-660   یمصنوع یها مريپل یافزودن نيدهنده ا ليتشک یاصل یاجزا 

کاهش داده و مقاومت بتن را به  یا قابل مالحظه زانيکه قادرند آب اختالط را به م ،هستند
  .دهند شيافزا یريآن را در حد چشمگ هياول نيخصوص در سن

AFRA-CRETE N-660   . فاقد کلر ميباشد  

 
 :مزایا 

AFRA-CRETE N-660   آورند . یکم را فراهم م اريبس مانيبتن روان با نسبت آب به س ديامکان تول 

آشکار  شيافزا. برخوردار است  یراز مقاومت باالت کساني يیو با کارا یبا بتن بدون افزودن سهيدر مقا  AFRA-CRETE N-660  یحاو بتن

به زمان حمل و  ازيچنانچه ن نيبنابرا ، ندارد یتفاوت چندان یبا بتن افزودن سهيدر مقا يیو نها هياول رشي.گماند  یم یباق زين یبعد نيمقاومت در سن

کاهش  ليبه دل. گردد  یم شنهاديپ  AFRA-CRETE N-660 مانند یريد گکن تيباشد استفاده از فوق روان کننده با خاص شتريب یليتکم یکارها اي

  . تهيسيمدول االست شيکمتر انقباض و خزش کمتر و افزا یريمانند نفوذ پذ.  ابدي یبهبود م زيبتن سخت تر شده ن گريخواص د مانينسبت آب به س
 

  :موارد کاربرد
بتن ریزی به روش ترمی  . بتن با حمل طوالنی . بتن ریزی در شرایط آب و هوای گرم و معتدل . مناسب جهت بتن با سيمان های 

  با افت اسالمپ باال . بتن ریزی در مسير و پمپاژ طوالنی در آب و هوای گرم و معتدل . 
 بارهخاکستر بادی و سرساخت یتن های فوق روان همراه با ميکرو سيليس ،  

 
 :روش استفاده 

  .AFRA-CRETE N-660   باشد هرگز یالزم نم یشتريب تالط زمان اخ. به مخلوط بتن اضافه گردد  یميبه همراه آب تنظ یستيبا  

 AFRA-CRETE N-660  به بتن  کسريعقب م یا چهيدر قيرا از طر یافزودن توان یآماده م یدر بتن ها.  دييخشک مخلوط ننما مانيرا با س

  .  ديبه دست آ یکنواختي خلوطبه هم زده تا م هيدور در ثان ١٠با سرعت  قهيدق ٣اضافه نمود و در حدود 

  ابديکاهش  اديبه مقدار ز یستيآب با زانيباشد م هياول اديز یهدف از مصرف کسب مقاومت ها AFRA-CRETE N-660 چنانچه 

 
  : استانداردها  

     BS 5075 Part 1+3           ASTM C494     TYPE A , F  -  
 شکل ظاهر : مايع روان قهوه ای 

کرم در سانتيمتر مکعب  ١٠١٩٥تا   ١٠١٨٥وزن مخصوص   
درصد  ١هوای وارد شده : حداکثر  - 

  ٥٠٧٥مقدار کلر : فاقد کلر ، بر اساس استاندارد انگليسی  
   -مقدار نيترات : فاقد نيترات 

  
  :مصرف  ریمقاد

   AFRA-CRETE N-660   گيلوگرم سيمان استفاده می شود . مقادير ديگر نيز با  ١٠٠ليتر به ازای هر  ١.٢تا ٠.٨  زانيبه مبه طور معمول

   توجه به شرايط کار و نوع مصالح مصرفی ممکن است به کار گرفته شود .
  

: بسته بندی  
. گردد یمو مخازن بزرگ غرضه   یلوگرميک ٢٢٠ یبشکه ها  کيلوگرمی ، ٢٥ یدر گالن ها  

 
:شرایط نگهداری  

 عمر مفيد اين محصول يکسال خواهد بود .  . آفتاب باشد ميبه دور از تابش مستق بمناسب و  یدر دما یکه انباردار شود یمپيشنهاد      


