
م���ات فنی و فی�ی�ی

نوع:   مای�  - پلی كر�وكسی�ت  •
رن�:   مای� به �رد روشن  •

1/085 ± 0/02  gr/cm3 دانسیته:   •
6 ± 2  :PH  •

�ل�ت یون -CL:  كمتر از ٪0/10   •
�ل�ت Na2O :   كمتر از   ٪1  •

دست�رات ایمنی و ان�ارداری

شرای� نگ�داری: به دور از نور آفتاب  •
دمای نگ�داری: 5 تا 35 درجه سانتیگراد  •

��ترین مدت نگ�داری: �داك�ر 12 ماه پس از تولید  •
مسمومیت: �یر سمی می باشد  •

در صورت تماس با پوست با آب سرد شسته شود.  •
در صــورت تمــاس بــا چشــ� پــس از شستشــو بــا آب تمیــز،   •

شــود. مراج�ــه  پزشــ�  بــه  ســری�ًا 
�م� و نق� : �ی خطر   •

در صــورت یــ� زدگــی نســبت بــه جابجایــی محصــول بــه محیــ�   •
بــا دمــای بــا�ی 5 درجــه اقــدام و پــس از برگشــتن بــه �الــت 
اولیــه ��تــر اســت بــا همــزن مكانیكــی نســبت بــه میكــس در 

داخــ� بســته بنــدی اقــدام شــود.
بدی�ــی اســت تكــرار مجــدد انجمــاد محصــول بــر روی خــواص   •

شــیمیایی و فنــی محصــول تا�یــر منفــی خواهــد گذاشــت.

شــركت  كارشناســان  بــا  لطفــًا  �یشــتر  ا��عــات  بــه  نیــاز  صــورت  در 
پارسیان م�ار سن� تماس گرفته شود. 

��ری�

بــا  كســی�ت  كر�ــو  پلــی  پایــه  بــر  بتــن   افزودنــی   :BR 128 S
خاصیــت كاهندگــی شــدید آب، خاصیــت روانــی بــا� و كنتــرل 

بتــن اســت. كارایــی  افــت 

موارد م�رف

پم�اژ بتن در ساخت بلند مرتبه ها  •
اجرای بتن در مقا�� با فشردگی با�ی آماتور  •

بتن ریزی در سازه های آ�ی و دریایی  •
بتن ریزی های �جی� با سرعت با� و هزینه اجرای پایین  •

م�ایا

افزایش مقاومت اولیه و ن�ایی  •
افزایــش كارایــی و روانــی بتــن بــدون خطــر جــدا شــدگی و آب   •

انداختگــی بتــن
افت اس�م� م�ی� و كارپذیری با�  •

تولید بتن خودمتراك�  •
مناسب بتن ریزی در هوای گرم با فاصله �م� �و�نی  •

كاهش قاب� توجه پرسن� اجرایی و در نتیجه افزایش ��ره وری  •
توس�ه صنای� پیش ساخته بتنی  •

افزایش سرعت اجرای بتن ریزی با ن�ایت كیفیت فنی  •
ــ�ه در  لودگــی صوتــی در محیــ� كار �وی كاهــش قابــ� توجــه آ  •

هنــگام تولیــد صنایــ� پیــش ســاخته بتنــی
س�ولت اجرای سازه های دكوراتیو با م�ماری های خاص  •

   روش اجرا

مصرفــی  ســیمان  و�ن  درصــد   1/5 تــا   0/3 از  مصــرف:  مقــدار 
. شــد می با

توصیــه مــی شــود ایــن محصــول قبــ� از اختــ�ط، بــه آب بتــن 
ــ�ط  ــه اخت ــن مر�ل ــوان آن را در آخری ــن میت ــود. هم�نی ــه ش اضاف
اضافــه نمــود، اختــ�ط بایــد تــا همگــن شــدن كامــ� ادامــه یابــد.

بسته بندی  
مخزن: 1000 لیتری
بشكه:   210 لیتری

گالن:  20 لیتر ی

ا�ر روان �ننده �رای �و�ید
بت� �ود مترا��
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