
   
     AFRA-MIX    M-4500 

                                   کايليکروسيسوپر ژل م یافزودن
            

محصول :شرح   

AFRA-MIX M-4500    آب بند ، با مقاومت باال  یعالوه بر استفاده در ساخت بتن ها

 ،کيپالست یکه کاهش ترکها يیدر بتن ها،  ژهيو یدوام باال و مالت ها، کم  یرينفوذپذ
در  نيهمچن. باشد کاربرد دارد  یبتن مد نظر م یو خمش یکشش یمقاومت ها یارتقا نسب

 نياست استفاده از ا یکيناميمتناوب د یکه بتن در معرض ضربه و بارها یطيشرا
 شود. یم هيمحصول توص

 
 :مزایا 
از پودر  مياز استفاده مستق یمشکالت ناش یکاربرد آسان و مرتفع ساز - 

 سيليکروسيم
 سيليسکرويبا م سهيحمل در مقا نهيکاهش هز - 
  یمقاومت فشار شيافزا - 
 مانيکاهش نسبت آب به س - 
  یرياز کاهش نفوذپذ یدوام ناش شيافزا و یريکاهش نفوذپذ - 
 یمقاومت در برابر خوردگ شياافز جهيو در نت یکيمقاومت الکتر شياز افزا یدوام ناش شيافزا - 
 -  

  :موارد کاربرد
 نگهدارنده آب یسازه ها    -                                         یساحل یسازه ها - 

  پرمقاومت یبتن ها    -                                       یبتن یها یروساز - 

 یو پدافند ینظام یبتن ها    -ی                                       مقاومت نازک بتن - 

  یضربه و خستگ،  یکيناميد یدر معرض بارها یسازه ها - 

 انجماد و ذوب  ديشد یها سيکلدر معرض  یبتن یسازه ها - 

 
   : استانداردها و مشخصات فنی 

ASTM C1202   AND   BS  EN   12390-8  ,  BS 1881-122 

   عيو پس از تکان دادن ما یژله ا سکون تيدر وضع: الت ح
  کم از حد مجاز استاندارد اريبس ايفاقد کلر و :  ديکلرا زانيم،                                ١.٣۵ :  مخصوصوزن ،           یخاکستر: رنگ 

    ندارد : نقطه اشتغال ،                  گراديصفر درجه سانت: درجه انجماد ،           ندارد  :   تراتين 
   

 
  :مصرف  ریمقاد
 ٥تا  ٣ زانيبه م شود یم هيتوص راهنمايی عنوان به ا، لذمشخص گردد  یکارگاه یها  شيآزما قياز طر ستيبا یمصرف م قيمقدار دق  

  .پس از ساخت به بتن اضافه نمود  ايتوان در هنگام ساخت بتن و  یمقدار را م نيا. افزوده گردد  بتنبه  یمصرف مانيدرصد وزن س
  

  : بسته بندی
    شود یعرضه م ییلويک ٢۵ یدرصد ها یبسته بند

 
:شرایط نگهداری  

آن  يدتوان یزدن م خي صورت . درشود  یگراد نگهدار یدرجه سانت +۵از  شيب یخود و در دما یدر ظروف اصل یستيمحصول فوق با        
 ايمحصول و  دنيد بيمناسب ممکن است باعث آس یانباردار طيشرا تيعدم رعا. شود  افتيتا دوباره باز ديگرم نمود و هم بزن یرا به آرام

 . دييپاسارگاد تماس حاصل نما یشرکت افراز بنا یبا بخش فن ستيبا یمناسب م یشتر از روش نگهداريکسب اطالع ب یظرف آن گردد برا


