
محصــو�ت بتــن و مــ�ت در تمــاس با آب شــرب، مجاز می باشــد.   
 CE marking یك افزودنی ضدآب است كه با Chryso Fuge E

مطابقت دارد.  
  

م���ات  

نوع: مای�   •
دانسیته: 0/01 ± 1/02   •

رن�: سفید   •
10/5 ± 2  :PH  •

�ل�ت Na2O : كمتر یا مساوی ٪0/5    •
 -2˚C نقطه انجماد: در�دود  •

�ل�ت یون كلرید: كمتر یا مساوی ٪0/1   •
درصد ماده جامد: ٪1 ± ٪25   •

  ٪  ٪

�ل�ت یون كلرید: كمتر یا مساوی  �ل�ت یون كلرید: كمتر یا مساوی •   •

�ار�رد�ا  

همه انواع سیمان�ا    •
بلوك�ای توخالی یا توپر ضد آب    •

كف�وش�ای (سنگفرش�ای) آجری یا بتنی    •
بتن مصرفی برای فوندانسیون های �یر سط� آب    •

بتن برای مخا�ن آب، تانكرها و ...     •
گروت آ�بند برای تانكرها    •

بتن و م�ت در تماس دایمی با آب    •
 

  ن�وه م�رف 

مقــدار مصــرف: �یــن 0/5 تــا 1/5 كیلوگــرم بــرای هــر 100 كیلوگــرم 
ســیمان. اگــر تصمیــ� بــه مصــرف در مقادیــر متفاوتــی داریــد لطفــًا 

بــا متخصصــان مــا تمــاس بگیریــد. 

�رح

واكنــش  ســیمان  در  موجــود  آزاد  آهــك  بــا   Chryso Fuge E
شــیمیایی مــی دهــد و جامداتــی تشــكی� مــی دهــد كــه منافــذ 
را مســدود كــرده و از عملكــرد مویینگــی �فــرات در داخــ� بتــن 

جلوگیــری مــی كننــد.  
ــت  ــا Chryso Fuge E ، مقاوم ــده ب ــ� آوری ش ــ�ت عم ــن و م بت
�یشــتری در مقابــ� نفــوذ آب، چــه از �ریــ� مویینگــی و چــه تحــت 

فشــار، از خــود نشــان مــی دهنــد.  
Chryso Fuge E ت��یــر عمــده ای بــر خــواص بتــن تــازه یــا ســخت 

شــده نــدارد.

م�ا�� با

Chryso Fuge E از ن�ر قوانین فرانســه برای اســتفاده در ســاخت 

ایــن محصــول  Chryso Fuge E  كامــً� محلــول در آب اســت. 
بایــد بــه آب مصرفــی بــرای مخلــوط كــردن افــزوده شــود.

دست�رات ایمنی  

درصــورت نگــه داری بــه مــدت �و�نــی، پیــش از مصــرف،   •
آن را بــه آرامــی تــكان دهیــد یــا بــا اســتفاده از یــك پمــ�، آن 

ــود.  ــت ش ــً� یكنواخ ــا كام ــد ت ــ� بزنی را ه
پس از انجماد و ی� زدایی، خواص ماده از�ری� ه� زدن،   •

قاب� با�یا�ی است. 
مدت ماندگاری: 9 ماه    •

روان �ننده و آب بند �ننده 
با �ا�ی� �یدروفو�ی�

C H R Y S O ®   F u g e  E

بسته بندی  
مخزن: 1000 لیتری  

بشكه: 210 لیتری
گالن: 20 لیتر ی


