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 شرح
اولین نسل تولید شده    BC 102Nمحصول 

افزودنی در گروه روان کننده ها  می باشد . این 

ماده ذرات ریز موجود در مخلوط بتن را پخش 

کرده و سبب میشود که آب موجود در مخلوط به 

 نحو موثرتری عمل کند .

این ماده بسته به مقدار مصرف می تواند خواص 

 کاهندگی و فوق کاهندگی آب را به ارمغان آورد .

 مرجع هایاستاندارد

 ISIRI 2930-2: Table 3 
 ASTM C1017 
 ASTM C494-Type M  
 EN 934-2 

 موارد کاربرد

  افزایش زمان کارپذیری بتن  

  بتن های آماده 

  بتن حجیم مانند بدنه وپی سد 

  تیرهای بزرگ و عرشه پل ها و غیره 

  درجایی که کاهش لرزاندن موجب

 . جلوگیری از بروز درز اجرایی می شود

 افزایش مقدار رماتوآ زیاد تراکم

چسبندگی مصالح در بتن های که دانه 

  بندی مناسبی ندارند .

  بتن ریزی با استفاده از پمپ 

  افززایش و تنظیم کارایی بتن در بچینگ 

 

 خواص و اثرات 
  بهبود دوام بتن 

  افزایش اسالمپ یا کارایی بتن 

  افزایش مدت زمان کارپذیری بتن 

  سهولت پمپاژ و کاهش استهالک

 تجهیزات 

  کاهش نسبت آب به سیمان در حدود

  %21تا  5%

  بتن  قوامافزایش 

  کاهش نفوذ پذیری بتن 

  و مواد سازگاری با انواع سیمان پرتلند

 پوزوالنی 

  جلوگیری از خزش وانقباض بتن 

  بدست آوردن سطوح صاف و یکنواخت

  برای بتن های اکسپوز یا خوش نما 

 ان مصرفیزم
درصرررد وزن  % 5/2  تا5/0بین میزان مصررررف 

  د درصو نیم یک تا   نیم درصد )سیمان مصرفی 

کیلوگرم سررریمان س اسرررت که میزان  200برای 

مصرررف قط ی با توجه به شرررایت مختل  آب و  

هوایی و نوع شرن وماسه و سیمان مورد استفاده  

بایسررتی توسررت تسررت های آزمایش کارگاهی   

 بدست آید .

 مصرفروش 
یک افزودنی آماده مصررررف  102Nروان کننده فوق 

اسررت و باید در زمان سرراخت بتن ا ررافه گردد . تاثیر 

درصررد آب  00تا  50بهتر آن زمانی اسررت که حدود 

بتن ا افه شده باشد . هرگز این محصول را به مصالح 

 00خشرک ا افه نکنید . برای اختالط کامل به مدت  

 هم بزنید .ثانیه با درو تند مخلوط را 

در صرورت نههداری محصول در بسته بندی اولیه ودر  

ماه  21شررررایت محیطی مناسرررب امکان نهه داری تا 

وجود دارد . بایسررتی در وروف اصررلی خود ودر دمای 

 درجه سانتیهراد نههداری شود . 5باالتر از +

 مشخصات فیزيكی و شیمیايی

  :قهوه ای    رنگ 

 :مایع   حالت فیزیکی 

  3  مخصوص:وزنgr/cm 05/0 ± 05/2 

 pH:     0حدود 

 :در آب   قابلیت انحالل 

 :ندارد   یون کلر 

 نگهداری
 :در محل خشک و سرپوشیده. شرایت نههداری 

 :بندی اولیه.ماه در بسته 21 مدت نههداری 

 کیلوگرمی 150و بشکه  10ورف بندی:بسته. 
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 ايمنی وبهداشت 
میشررود از این محصررول نباید بل یده شررود . توصرریه  

تماس طوالنی مدت با پوست پرهیز گردد .چنانچه این 

 با آب شستشو نمایید . محصول با پوست تماس یابد ،

در صرورت بل یده شردن فورا به پزشررک مراج ه شود   

 این ماده آتش زا نیست . 

 

 کاربردی –مالحظات فنی 

  های میزان مصررررف بهینره باید از طریم آزمایش

 کارگاهی ت یین شود.

   هرگز این محصررول را به مصررالح خشررک ا ررافه

 نکنید.

   در صررورت نیاز به اسررتفاده همزمان از چند ماده

افزودنی در یک مخلوط بتُن، قبالً با مرکز تحقیقات 

 بتُن شیمی مشورت فرمائید.

 

 

 

 


