
   
     AFRA-PLAST    D-140 

                    با خواص ديرگيریبتن  آب يا کاهنده روان کننده افزودنی
                           

محصول :شرح   
AFRA-PLAST D-140    هيکاهنده آب روان کننده بتن بر پا یافزودن 

گرمبا حمل  يیآب و هوا طيدر شرا یزيسولفونات جهت بتن رليگنو 
کاهش  تيقابل .  شده است یبا حفظ اسالمپ در زمان محدود طراح طوالنی 

را  سانکيدرصد جهت ساخت بتن با اسالمپ  ۵حداقل  زانيآب اختالط به م
 یمقاومت فشار شيو افزا یو جمع شدگ یريکاهش نفوذپذ جهيدر نت، داشته 

  .  خواهد داشت  یبتن را در پ
 

 :مزایا 
  در بتن تازه :    AFRA-PLAST D-140ازمزایای استفاده 

 آب بتن بدون افت کارايی کاهش قابليت  ، بهبود پرداخت پذيری ،  تاخير کنترل شده در زمان گيرش -

  کاهش جداشدگی درروانی  مورد نظر ، حفظ کارايی بتن در طول زمان قابليت پمپ پذيری ،  بهبود -

  در بتن سخت شده :    AFRA-PLAST D-140مزایای استفاده از

 ،  بتنو پايايی ، افزايش دوام کاهش نفوذپذيری در مقابل آب و مواد خوردنده  افزايش مقاومت در تمام سنين ،  -

 بهبود سطح نهايی پس از قالب برداری ، کاهش ترکهای ناشی از جمع شدگی  - 
  :موارد کاربرد

  این محصول قابل استفاده در انواع بتن به شرح ذیل ميباشد :
 ، ، بتن درجا برای کاربردهای مختلف ، بتن حاوی ترکيبات پوزالن شامل خاکستر بادی ، ميکروسيليسکا و روباره ويژه بتن معماری  -

 بتن های حجيم نظير بدنه سدهای بتنی .

 
   :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-PLAST D-140   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 D  -  

EN934-2- TABLE   10 ‐  
IRI 2930 – TABLE 11  ‐    

 

  :مصرف  ریمقاد

-     AFRA-PLAST D-140     زانيم نيا. باشد  یم یمانيس اتبينسبت به وزن ترک درصد   ٠.٨تا ٠.٢  زانيبه مبه طور معمول 

   . شود یم نييتع ازيمورد ن اتيو خصوص طمصرف با توجه به طرح اختال

 يی ،شده مانند کارا ختخواص تازه بتن و س یآن بر رو ريو تاث   AFRA-PLAST D-140  مصرف زانيم نييشود جهت تع یم شنهاديپ -

  . موجود انجام شود طيو با مصالح و شرا رگاهدر محل کا يیتست ها يیو نها هياول یها و مقاومت رشيگ،  يیحفظ 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 


