 افزودنی فوق روان کننده ،کاهنده آب قوی و دیرگیر کننده BETOCRETE–G3000

مناسب جهت استفاده با مواد پوزوالنی

تعریف :
 BETOCRETE-G3000یــک افزودنــی دیرگیــر کننــده بــا خاصــــــیت فــــــوق روان کــــــنندگی قــــــوی برپایــه
لیگنــو ســولفونات مــی باشــد BETOCRETE-G3000 .بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه مناســب تولیــد بتــن
بــا کیفیــت بــاال در آب و هــوای معتــدل و گــرم بــا کارایــی خــوب ،افزایــش مقاومــت اولیــه و نهایــی بتــن تــوام بــا
خاصیــت دیرگیــری بتــن جهــت امــکان انتقــال بتــن بــه فواصــل طوالنــی و نیــز قابلیــت اســتفاده از مــواد پوزوالنــی
ماننــد میکروســیلیس ،خاکســتر بــادی و ســرباره کــوره آهــن گــدازی در بتــن مــی باشــد .ایــن محصــول بــه طــور
موثــر آب اختــاط بتــن را کاهــش مــی دهــد و در نتیجــه تمامــی خــواص فیزیکــی و مکانیکــی بتــن بهبــود مــی یابــد .بــا
اضافــه نمــودن  BETOCRETE-G3000بــه مخلــوط بتــن ایــن مــاده توســط ذرات ســیمان جــذب شــده و باعــث کاهــش
نیــاز مخلــوط بــه آب و افزایــش مقاومــــــت اولــــــیه و نهــــــایی بــــــتن مــی شــــود BETOCRETE-G3000 .بــر پایــه
پلیمرهــای مصنوعــی خــاص و دیرگیــر کننــده هــا تحــت شــرایط کنتــرل شــده تولیــد مــی شــود.
مصارف :
بتن ریزی در هوای گرم
بتن ریزی های حجیم
انتقال بتن در فواصل طوالنی
استفاده در بتن حاوی مواد پوزوالنی مانند میکروسیلیس ،خاکستر بادی و سرباره کوره آهن گدازی
بتن پیش ساخته
بتن ریزی اسلبها  ،فونداسیون ،دیوارها ،ستونها ،پلها
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افزودنیـهای بتن

خواص و مزایا :
کاهش موثر آب اختالط
بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی بتن
بهبود کارایی ،بتن ریزی و خاصیت پمپ شوندگی بتن
کم کردن زمان و هزینه و ساده کردن بتن ریزی و تراکم بتن
امکان کاهش مقدار مصرف سیمان
کم کردن بسیار زیاد ریسک جداشدگی ،جمع شدگی ،آب انداختگی و خزش در بتن
باعث بهبود تراکم بتن می شود و میلگردهای بتن را در برابر یون های مخرب حفاظت می کند
پایه آبی ،غیر قابل اشتعال ،غیر سمی ،بدون کلراید و غیر خورنده
بهبود ظاهر سطح تمام شده نهایی

جدول خواص :
ظاهر

مایع قهوه ای تیره
 1/20 ± 0/005در دمای +20

وزن مخصوص
مقدار هوا

 %0/5هوای اضافی وارد بتن می شود

مقدار کلراید

ندارد

زمان گیرش

زمان گیرش اولیه و نهایی افزایش می یابد *

نفوذپذیری

تخلخل بتن کاهش می یابد و خواص آب بندی و دوام بتن بهبود می یابد

مقدار کاهش آب اختالط

 %25آب اختالط

سازگاری

سازگار با انواع تیپ سیمان و نیز انواع افزودنی های تولیدی SCHOMBURG

چسبندگی

افزایش می یابد

خواص مکانیکی

تمامی خواص مکانیکی ازجمله مقاومــت فشــاری بــهبود می یابد

شرایط نگهداری

 12ماه در بسته بندی های اولیه و در دمای باالی +5

بسته بندی

 20کیلوگرم  200 ،کیلوگرم

* مقدار افزایش زمان گیرش به میزان مصرف ،نوع سیمان ،دما و رطوبت نسبی محیط بستگی دارد.
دستورالعمل مصرف:
اختالط:
 BETOCRETE-G3000بایــد بــا یــک ســوم حجــم آب نهایــی اختــاط و یــا بالفاصلــه پــس از اضافــه نمــودن تمامــی آب
بــه مخلــوط بتــن اضافــه شــود .نبایــد بطــور مســتقیم بــه مــواد خشــک و یــا ســیمان اضافــه گــردد.

افزودنیـهای بتن

میزان مصرف:
مقــدار مصــرف بــه نــوع ســیمان ،طــرح اختــاط ،کیفیــت مصالــح و دمــای محیــط و دیگــر الزامــات مشــخص شــده طــرح
بســتگی دارد کــه مــی بایســت بــر اســاس آزمایشــات کارگاهــی تعییــن گــردد.
میزان مناسب مصرف این ماده بین  %0/5تا  %3وزن مصالح سیمانی می باشد.
استفاده بیش از حد از ماده:
در صــورت اســتفاده بیــش از حــد از مــاده ،کارایــی بتــن افزایــش یافتــه و زمــان گیــرش زیــاد خواهــد شــد ،در ایــن
صــورت بایســتی از بتــن در برابــر نــور مســتقیم خورشــید و تبخیــر آب محافظــت شــود.
استاندارد:
 BETOCRETE-G3000تــمامی الــزامات آیــیــن نــامه  ASTM C494تیپ  Gو جداول1و11.1و 11.2آیین نامه
 EN 934-2را برآورده می سازد.
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