
   
     AFRA-CRETE    R-540 

                                            بتن و فوق کاهنده آب فوق روان کننده افزودنی 
      

 
محصول :شرح   

AFRA-CRETE R-540    و فوق کاهنده آب با خواص فوق روان کننده افزودنی

در شرايط محيطی  حفظ اسالمپ و باال  ديرگيری .جهت توليد بتن های روان با کارايی 
کاهش آب اختالط بتن  تيقابل.  طراحی گرديده است . گرم و حمل بتن در زمان طوالنی 

و  یرمقاومت فشا شيامر عامل افزا نيدرصد با اسالمپ ثابت دارد که هم ٢٥را تا 
   .گردد یدوام بتن م افزايش 

  
 :مزایا 
 گرم  طيدر شرا یزيمناسب جهت بتن ر - 
  یاسالمپ باالم در مدت زمان طوالنحفظ  - 
 یزيسرد در مراحل بتن ر یها درس جادياز ا یريجهت جلوگ یطوالن رشيزمان گ - 
 .  هيکاهش زمان تخل.  ونيدراسيکاهش حداکثر حرارت ه. و تراکم  یزيجهت بتن ر شتريزمان ب جاديا  - 
 بتن یريکاهش نفوذپذ . ی  زيبه بتن ر دنيو سرعت بخش نهيکاهش هز - 
  تهيسيو مدول االست یمقاومت خمش یمقاومت فشار يیبتن مانند حفظ کارا یکيو مکان یکيخواص رئولوژ هبودب - 

 
  :موارد کاربرد

  . خاص  یبتن با معمار.  ميبتن حج. تن درجا جهت مصارف مختلف ب - 
   یدر مدت زمان طوالن ییو فوق روان با حفظ کارا نييبتن روان تع هيجهت ته    -       
  آرماتور  یدر مقاطع با تراکم باال یزیبتن ر    -       

 
 :روش استفاده 

 باتيو ترک مانيس هب ميبه طور مستق. توان اضافه کرد  یم کسريهمزمان با آب اختالط به م. شود  یبا آب مخلوط م یآماده مصرف و با هر نسبت
  . شودنخشک افزوده 

  AFRA-CRETE R-540   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-CRETE  R-540   مصرف با توجه به طرح  زانيم . باشد یم یمانيس باتيترکدرصد نسبت به وزن   ٢.٥تا ٠.٥ زانيقابل استفاده به م

  شود . یم نييتع ازيمورد ن اتياختالط و خصوص
  

: بسته بندی  
. گردد یعرضه م یلوگرميک ٢٥٠ 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 


