
 CHRYSO® Fluid Premia 199 مطا�ــ� بــا اســتانداردهای �یــر 
می باشد: 

CE نشان استاندارد  •
NF EN 934 استاندارد  •

استاندارد NF EN 934-2 بل�ی�،  •
 ا��عات �یشتر در سایت اینترنتی قاب� دسترسی می باشد.

م���ات  

نوع:   مای�   •
رن�:   �رد / سبز  •

6 ± 1  :PH  •
دانسیته:   0/020 ± 1/055  •

�ل�ت یون -CL:  كمتر از ٪0/10   •
�ل�ت Na2O :   كمتر از ٪1/5     •

 مطا�ــ� بــا اســتانداردهای �یــر  مطا�ــ� بــا اســتانداردهای �یــر 

�ار�رد�ا  

تمام انواع سیمان  •
قط�ات پیش ساخته سنگین  •

بتن پیش تنیده  •
بتن سیال و یا خمیری   •

بتن خود متراك�  •

  ن�وه م�رف 

میــزان مصــرف ایــن مــاده 0/3 تــا 3 درصــد و�ن ســیمان مصرفــی 
مــی باشــد. م�مــو� 0/8 درصــد و�ن ســیمان مصــرف میشــود. 

ایــن محصــول كامــ� بــا آب مخلــوط میشــود.
بتــن  آب  بــه  اختــ�ط،  از  قبــ�  محصــول  ایــن  میشــود  توصیــه 
اضافــه شــود. هم�نیــن می تــوان آن را در آخریــن مر�لــه اختــ�ط 
اضافــه نمــود. اختــ�ط بایــد تــا همگــن شــدن كامــ� ادامــه یابــد.

�رح

و  كننــده  روان  فــوق  ســوپر   CHRYSO® Fluid Premia 196
كاهنــده شــدید آب نســ� جدیــد و بــر پایــه كربكســی�ت اصــ�ح 

شــده میباشــد.
CHRYSO® Fluid Premia 196 ج�ت رسیدن به مقاومت های 
ــیمان  ــه س ــبت آب ب ــود و نس ــه می ش ــا� توصی ــی ب ــه و ن�ای اولی
بتــن تولیــدی را بســیار كاهــش می دهــد و بــرای تولیــد بتن هــای 

خود تراز نیز توصیه می شود. 
CHRYSO® Fluid Premia 196 بــا داشــتن كارایــی بــا�، زمــان 
آزادســا�ی قالب هــا را كاهــش داده و هم�نیــن باعــ� كاهــش 

ــر�ی و زمــان كیورینــ� بخــار می شــود. مصــرف ان

ا�تیاط

در صـــورت ی� زدگـــی، پـــس از برگشـــتن بـــه �الـــت اولیـــه،   •
محصـــول خـــواص خـــود را بـــا ��ـــ� زدن پیـــدا مـــی كنـــد.

این محصول را به دور از ی� زدگی و در دمای با�تر از 0 درجه   •
نگ�داری كنید.

مدت زمان نگ�داری محصول 9 ماه پس از تولید می باشد.  •

بسته بندی  
مخزن: 1000 لیتری
بشكه:   210 لیتری

گالن:  20 لیتر ی

س��ر ف�ق روان �ننده و �ا�نده �دید آب
 �رای �و�ید ���ات ��� سا�ته

CHRYSO®   Fluid Premia 196


