
   
  

     AFRA-FLOW    600 
                                             منبسط شونده  یافزودن

 
محصول :شرح   

 AFRA-FLOW 600  یعيطب یاز که جمع شدگ یمنبسط کننده ها یافزودن 

 . کنديرا جبران م مانياز خشک شدن س یناش
مواد روان کننده بتن  یشده و عالوه بر منبسط کننده حاو ديبه شکل پودر تول 
کمتر  یبا نسبت ها یمانيس باتيو ترک ی گروتباشد که ساخت مالت ها یمزين

 يیمقاومت نها شيموجب افزا بيترت نيسازد و به ا یرا ممکن م مانيآب به س

 AFRA-FLOW 600  از استفاده یمقدار انبساط ناش نيشتريب . گردد یم زين

  . افتد یم اتفاق مانيس هياول رشياز آغاز گ شيپ
 

 :مزایا 

  AFRA-FLOW 600 در موارد .  ميرا داشته باش یمانيس ضاز انقبا یکه قصد جبران نشست ناش رود یبه کار م یبه طور معمول در موارد

 نيشترياستفاده نمود ب AFRA-FLOW 600  توان یم دهيتن شيپ یو محافظت کابل ها آالت نيماش هيچون کاشت پا یو فوالد یاتصال سطوح بتن

  . خواهد بود  تمتفاو طيمح یاتفاق افتاده که بسته به دما یا مانيس طيساعت پس از مخلوط نمودن آن در مح ٢.٥تا  ١مقدار انبساط در حدود 

موجب انبساط  ١به  ١به نسبت  مانيس -درصد و در مالت ماسه  ٣.٢۵تا  یموجب انبساط حجم مانيدر دوغاب س AFRA-FLOW 600 استفاده از 

  . ديدرصد خواهد گرد ٢تا 
 

  :موارد کاربرد
  بدون انقباض  یساخت مالت ها  -  
   پرکننده یقيتزر یاستفاده در دوغاب ها -  

 
 :روش استفاده 

  .  ديهمزن را ادامه ده یمانيشدن مخلوط س کنواختيو تا  ديرا اضافه کن مانيس سسپ ، ختهيابتدا آب درون مخلوط کن ر   

  AFRA-FLOW 600 ديهم زن را ادامه ده گريد قهيدق ٢مخلوط کن اضافه کرده و به مدت  طيو ماسه را به مح .  

 
  ی :مشخصات فن 
 BS٥٠٧٥   فاقد کلر بر اساس  : ديمقدار کلرا         یخاکستر اي یپودر قهوه ا :  رنگ   
   آتش زاريغ: اشتغال رجه د                        تيتريفاقد ن:  تيتريمقدار ن  

  
  : مقدار مصرف 

  مانيس لوگرميک ١٠٠ یگرم به ازا ۵٠٠  
  

. : بسته بندی  
. گردد یعرضه م یلوگرميک ٢٠ یها سهيک ايو  یگرم ٧۵٠ یها یدر قوط یبند  

 
:شرایط نگهداری  

  . گردد زيپره ادياز فشار ز نيشده و همچن یو بارش باران نگهدار ديخورش ميبه دور از تابش مستق


