
 

 

 BETOCRETE–A100آب  ، روان کننده و کاهنده، کاهنده آبافزودنی

 ASTM C494 TYPE Aو ASTM C1017،T1 , T2   :EN-934-2 استاندارد مطابق

:تعریف  

BETOCRETE–A100 که ضمن افزایش کارایی،  است بر پایه لیگنوسولفاتبتن روان کننده، کاهنده آب  مایع افزودنی
 بخشد.و دوام آن را بهبود می ادهنفوذپذیري بتن را کاهش د

 

 مصارف:

 و درجا المان هاي بتنی پیش ساخته -

 ...هاي بتنی و کفا،فونداسیون ه ا،هتونل ا،استخرهاي شن دیوارها، نظیرکلیه سازه هاي بتنی  -

 با کیفیت در شرایط آب و هوایی گرم جهت تولید بتن -
 

 خواص و مزایا:

 افزایش دوام بتن -

 واص کاربريکاهش میزان آب با حفظ خ -

 بهبود خواص پمپاژ -

 بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی بتن  -

   بهبود ظاهر نهایی سطح  -
  آب انداختگی و خزش در بتن ی،محدود کردن خطر جدا شدگ  -
  محافظت از آرماتورها در برابر آب و نمک هاي محلول -
 فاقد کلراید  -

 غیر قابل اشتعال -

 کاهش نفوذپذیري -



 

 

 جدول خواص :

 تیرهقهوه اي  رنگ 
 مایع حالت فیزیکی

 3g/cm 05/1± 175/1 گراد)+ درجه سانتی20( دانسیته
 %1کمتر از  هوازایی

 درصد وزن سیمان 4/0 - 9/0 میزان مصرف
 آب اختالط %20 تا %10 کاهش آب
 هاي بتن این شرکتبا انواع سیمان پرتلند و سایر افزودنی سازگاري 

 انبارداري
درجه  +35الی + 10 لی در دمايماه در بسته بندي اص 12

زدگی، باد و باران و تابش مستقیم به دور از یخگراد و سانتی
 آفتاب و منبع حرارتی

 کیلوگرم 200 ،کیلوگرم 20 بنديبسته
 

 دستورالعمل مصرف:
 تراك میکسر اضافه کرد. آخرین ماده به مخلوط بتن در یا به عنوانتوان به همراه آب اختالط در بچینگ و این افزودنی مایع را می

براي اختالط صحیح الزم است از مخلوط کن اتوماتیک استفاده نمود.میزان مصرف این ماده به نوع سیمان، طرح اختالط، کیفیت 
طرح بستگی دارد، بنابراین آزمون و خطاي کارگاهی جهت تعیین مقدار مناسب  مصالح مصرفی، دماي محیط و مشخصات فنی

 پذیرد. اممصرف می بایست انج
دقیقه می باشد.تمامی ابزار و تجهیزات به  5زمان اختالط به ازاي هر مترمکعب یک دقیقه و حداکثر زمان اختالط براي هر میکسر 

  شوند.سادگی با آب تمیز می


