
و  است)  گریز  (آب  است  آب  داف�   CHRYSO Plast CER
بنابراین  می تواند برای كاهش نفوذپذیری بتن به كاررود.

 م���ات  
نوع: مای�   •

دانسیته : 0/02 ± 1/10   •
رن�: ق�وه ای روشن  •
•  درجه قلیایی:  2 ± 9

-3˚C نقطه انجماد: در�دود  •
 BS 5075 ��میزان یون كلرید: مطا  •

ݢ5/ݣݣݣݣ٪3 ≥ ݢ ݢ میزان Na2O : ݢ  •

�ار�رد�ا  

همه انواع سیمان    •
بتن آماده مصرف با كارپذیری �ابت    •

قط�ات پیش ساخته سنگین  •
بتن پاششی و پیش تنیده  •

بتن تقویت شده  •
 

  ن�وه م�رف 

م�ــدار م�ــرف: 0/2 تــا 0/8 كیلوگــرم بــرای هــر ٠٠ ا كیلوگــرم 
میــزان 0/5 ٪ و�ن ســیمان  بــه  مــاده  ایــن  ســیمان. م�مــو� 

مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. 
از ٠.4 تا 0/5 ٪، ا�ر كاهندگی آب ماده چشمگیرتر می شود. 

با�ی 0/5 ٪، ی� ا�ر كندكنندگی �انویه ایجاد می شود. 
ماده  این  ست.  آب  در  محلول  كام�   CHRYSO Plast CER

باید به آب مخلوط سا�ی افزوده شود. 
مقدار ��ینه مصرف  CHRYSO Plast CER تن�ا پس از انجام 
بتن و  كارپذیری  بر  با درن�ر گرفتن شرای� محلی مو�ر  و  آزمون 

خواص مكانیكی موردنیاز قاب� ت�یین است. 

�رح

مخصــوص  فرمو�ســیون  واســطه  بــه   CHRYSO Plast CER
خــود، ســبب افزایــش پراكندگــی ذرات در بتــن مــی شــود.  

CHRYSO Plast CER مقــدار ســیمان مــورد نیــاز بــرای رســیدن 
بــه اســتحكام فشــاری مــورد ن�ــر را ��ینــه مــی نمایــد.  

عــ�وه بــر دســتیا�ی بــه پ�ستیســیته یكســان در كنــار كاهــش 
مقــدار آب مخلــوط ســا�ی:  

بتن متراك� تر می شود.   •
عملكرد مویینگی (میزان �فرات) كاهش می یابد.   •

بسته به مقدار مصرف، پس از 24 ساعت استحكام فشاری   •
افزایش می یابد.  

دست�رات ایمنی  

پــس از انجمــاد و ذوب، بــرای با�یا�ــی خــواص بایــد مــاده   •
ــا زمانــی كــه مــاده كامــ� همگــن  ــد ت را هــ� زد. هــ� زدن بای

شــود ادامــه یابــد. 
زمان ماندگاری 18 ماه است.   •

 آزمای�ات  

م�ال هایی از نتای� بدست آمده از روش های مذكور در استاندارد 
ISO 4012 (آزمون های مقاومت) در �یر مشاهده می شود. 

روان �ننده و �ا�نده آب
CHRYSO®  Plast CER

بسته بندی  
مخزن: 1000 لیتری  

بشكه: 210 لیتری
گالن: 20 لیتر ی


