
آب اســت كــه بــا اســتاندارد اتحادیــه اروپــا (CE marking) انطبــاق 
دارد.   

كــه  دارد،  مطابقــت   NF085 بــا  هم�نیــن   Chryso Fluid AG
اســت.  NF EN 934-2 مشــابه  آن،  فنــی  مشــخصات 

  
م���ات  

نوع: مای�   •
دانسیته: 0/02 ± 1/21   •

رن�: ق�وه ای   •
8 ± 2  :PH  •

 -3˚C نقطه انجماد: در�دود  •
 nil to BS 5075 :ل�ت یون كلرید�  •

 ≤ ٪١ : Na2O  •
nil to BS 5075nil to BS 5075

�ار�رد�ا  

همه انواع سیمان (به جز سیمان سفید)    •
قط�ات  پیش ساخته    •

بتن آماده مصرف    •
بتن پیش تنیده    •

بتن با كارآیی با�    •
 

  ن�وه م�رف 

مقــدار مصــرف: �یــن 0/3 تــا 2/5 كیلوگــرم در هــر 100 كیلوگــرم 
ــه مقــدار 0/8٪ و�ن ســیمان  ســیمان. م�مــوً� ایــن محصــول ب

مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.  
Chryso Fluid AS-105 كامــً� در آب �ــ� مــی شــود. توصیــه 
می شــود كــه  Chryso Fluid AS-105  پیــش از مخلــوط كــردن، 
بــه آب اضافــه شــود؛ هرچنــد مــی تــوان آن را در انت�ــای چرخــه 

�رح

پایــه  بــر  ســولفوناته  پلیمــر  یــك   Chryso Fluid AS-105
پلی نفتالین است.   

عالــی ذرات ســیمان و درنتیجــه،  پراكندگــی  مــاده ســبب  ایــن 
��بــود عمــده در كارپذیــری یــا اســتحكام بتــن مــی شــود  .

در یك كارپذیری �ابت، این ماده:  
كاهش قاب� توجه در مقدار آب �زم برای مخلوط سا�ی   •

افزایش دانسیته   •
اســتحكام های فشــاری با�تــر در تمــام دوره هــای زمانــی را   •

كــرد. ایجــاد خواهــد 

م�ا�� با

Chryso Fluid AS-105 یــك سوپرپ�ستیســایزر كاهنــده شــدید 

مخلــوط ســا�ی نیــز اضافــه نمــود.  
هماننــد همــه بتــن هــا، مخلــوط كــردن بایــد تــا همگــن شــدن 

كامــ�، ادامــه یابــد.  
از  پــس  تن�ــا   Chryso Fluid AS-105 ��ینــه  مصــرف  مقــدار 
انجــام  آزمون هــای عملــی بــا درن�رگرفتــن شــرای� محلــی مو�ــر 
بتــن،  موردانت�ــار  مكانیكــی  خــواص  و  مخلــوط  كارپذیــری  بــر 

شــود.   ت�ییــن  می توانــد 

دست�رات ایمنی  

پــس از یــ� شــدن و ذوب، خــواص مــاده توســ� هــ� زدن   •
اســت.   با�یا�ــی  قابــ� 

Chryso Fluid AS-105  را در ســیمان ســفید یا رن� روشــن   •
استفاده نكنید.   

زمان ماندگاری Chryso Fluid AS-105 ، 18 ماه است.    •

ف�ق روان �ننده و
�ا�نده �دید آب

CHRYSO®  Fluid AS-105

بسته بندی  
مخزن: 1000 لیتری  

بشكه: 210 لیتری
گالن: 20 لیتر ی


