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bsmcrete- 102 
High Range Water Reducer & Superplasticizer 

 

 :رح ـش

 

BSMcrete-102 ساز شده يك فوق روان  صالح  سوم می ا سل  ساس تکنولوژي  ن شد كه بر ا توليد پليمرها با با

 مشخص توليد گرديده است.سيون و وزن مولکولی درجات باالي پليمريزا

هاي  پليمريزاســيون، خالص ســازيتحقيقات و يافته هاي علم كاربردي در بتن پس از پروســه بر اســاس آخرين 

ــيميايی عمده ترين نقر را در بودود خواا اين مواد به عنوان  ــت كه در توليد ش مواد افزودنی بتن خواهند داش

BSMcrete-102  شته و اين امر باعث به آن توج شابه   BSMcrete-102شده تا ه ويژه گ سدت به مواد با پايه م ن

 متمايز گردد.

ــتاندارد  ASTM-C494موكداً به رعايت الزامات  BSMcrete-102در توليد  ــت.  2930و اس ــده اس ايران تاكيد ش

BSMcrete-102  بر اساس آيين نامهASTM-C494  در ردهType-G .قرار دارد 

 

 :اربردموارد ك

 

BSMcrete-102 سب روانی و مقاومت هو كاهر دساز  به عنوان يك افزودنی فوق روان نده ممتاز آب بتن براي ك

 و همچنين در موارد زير كاربرد دارد:باال استفاده می شود 

  بتن آماده با مسافتواي حمل طوالنی -

 ريزي در هواي گرمبتن  -

 هاي حجيم بتن -

 متراكم شوندهز شونده و خود اهاي خود تر بتن -
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 با آرماتورهاي متراكمبتن ريزي براي مقاطع  -

 هاي ميکروسيليسی بتن -

 هاي سخت صنعتی كف -

 

 

 :ا ـمزاي

 

 ت آب به سيمانافزاير بسيار زياد مقاومت فشاري در سنين مختلف در يك كارايی ثابت با كاهر نسد -

 
 

 كاهر ميزان سيمان مصرفی براي كسب مقاومت يکسان: -

بر اساس تجربيات كارگاهی و آزمايشگاهی امکان كاهر سيمان مصرفی در هر متر مکعب براي بتن هاي با رده 

 است:   به شرح زير بدست آمده BSMcrete-102مقاومتی مختلف توسط ماده 
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 افزاير روانی بتن بدون افزاير ميزان آب به سيمان -

 بتن شاهد   

 "BSMcrete-102  :"%6/0-%3/0دز مصرفی  *بتن حاوي محدوده حداقل   

 "BSMcrete-102  :"%1-%5/0مصرفی  *دز متوسطبتن حاوي محدوده    

 "BSMcrete-102  :"%5/1-%9/0دز مصرفی  *يباالبتن حاوي محدوده    

 

ضعيت آب و  * سيمان و و صرف، نوع  شرايط م صالح،  ست آمده از م سب تجربيات به د شده بر ح مقادير داده 

سط گيري ست  شده هواي مناطق مختلف متو شرايط ويژه هر كارگاه مقدار و بديوی ا كه نتايج آزماير در 

 هر متر مکعب را تعيين خواهد كرد دقيق مصرف در
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 :مشخصات فنی

 

 رنگ: مايع قووه اي تيره

  18/1 ~وزن مخصوا: 

 ميزان كلر: ندارد

 نقطه اشتعال: ندارد

 نقطه انجماد: صفر درجه سانتيگراد

 

 :مقدار مصرف

 

براي كسب مشخصات خاا با انجام سلسله آزمايشات مختلف در شرايط  BSMcrete-102بوترين دز مصرف 

 كارگاهی تعيين می شود.

 كيلو گرم از مواد سيمانی بتن می باشد.  100كيلو گرم در هر  5/1كيلوگرم الی  5/0ميزان معمول مصرف از 

 تماس حاصل نماييد. BSMجوت استفاده خارج از دز معمولی با مسئولين فنی شركت 

 

 :اختالط

 

ضافه كردن آن به آب بتن نيز  شود. امکان ا ضافه  در هنگام اختالط بتن يا پس از اختالط كامل بتن به مخلوط ا

 BSMcrete-102ميشود وجود دارد ولی در شرايطی كه فاصله زمانی ساخت و ريختن بتن زياد باشد پيشنواد 

 به صورت دو مرحله اي با مشورت مسئولين فنی شركت به بتن اضافه شود.
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 :بسته بندي

 

باشد. در صورت سفارش مشتري  ليتري موجود می 220ليتري يا در بشکه هاي  20به صورت مايع در گالنواي 

 در بسته بندي خاا يا بدون بسته بندي در تانکر قابل تحويل خواهد بود.

 

 :طريقه نگوداري

 

BSMcrete-102  ًبايد در دماي باالتر از صــفر درجه ســانتيگراد نگوداري شــود و در صــورت يت زدگی حتما

صيه هاي نماينده فنی سدت به هم زدن و همگن كردن آن تحت تو شيمی ماهان شركت ن شود. در  بتن  اقدام 

بجز هم زدن قدل از مصرف، نياز به  اددرجه سانتيگر 37الی  5در دماي بين  BSMcrete-102صورت نگوداري 

 باشد.  ماه از تاريت ساخت نمی 20به مدت  خاصی مالحظات اعمال

 

 

 :نکات ايمنی

 

BSMcrete-102 جوت پيشگيري اده از عينك ايمنی به هيچ عنوان ندايد با چشم تماس پيدا كند. بنابراين استف

ست صيه ميگردد. از تماس با پو شم تو صا تماس مداوم جلوگيري كنيد و حتی المقدور در  از تماس با چ صو خ

در صورت تماس با چشم، چشم را با آب فراوان و خنك شستشو داده هنگام كار از دستکر استفاده نماييد. 

ست آن را با آب و صابون بشوييد و در صورت بروز حساسيت در صورت تماس با پوو به پزشك مراجعه كنيد. 

 با پزشك مشورت كنيد.

 

 

 


