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BSMplast - 10 

Low dosage plasticising and retarding admixture 

 

 : رحـش

 

Bsmplast-10صيت با ساز روان يك شد مي كنندگي گيردير خا صورت كه با ضه مايع ب  سطح روي و ميگردد عر

 .دهد مي بتن به خوبي بسيار كنندگي روان خاصيت و گذاشته اثر سيمان ذرات

ــتاادارد و ASTM-C494 الزامات رعايت به موكداً Bsmplast-10 توليد در ــد  تاكيد ايران 2930 اس ــ ش  تاس

Bsmplast-10  اامه آيين اساس بر ASTM-C494 رد  در D وTypes A,B دارد قرار. 

 

 :كاربرد موارد

 

Bsmplast-10ــاز، ايافزود يك عنوان به  خواص افزايش براي كنند  ديرگير يك و بتن آب دهند  كاهش روااس

  :دارد كاربرد ذيل موارد در همچنين و است شد  استفاد  مقاومت اسبي افزايش و يريپذ كار

 

 

 .باشد اظر مد بتن اوليه گيرش در تاخير ايجاد كه مواردي و گرم هواي در ريزي بتن -

سب كارپذيري با بتن ساخت - صالح كه مواردي در تر منا سته م سه و شک سب ارمي مدول با ما  از اامنا

 .است كاسته بتن كارپذيري

 بتن پمپ كار و عملکرد در تسهيل و پذير پمپ بتن -

 .شواد اجرا يکپارچه بايست مي كه حجيم غير هاي بتن از بزرگ هاي حجم و حجيم هاي ريزي بتن
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 : مزايا

 

 آن دوام افزايش و بتن ااداختن بآ و شدگي جدا خطر رساادن حداقل به -

 سرد درز ايجاد از جلوگيري و بتن آسااتر و بهتر امودن ويبر  امکان -

 گرمسير مناطق در بتن با كار اجرايي مشکالت كاهش -

  بتن پذيري پمپ افزايش -

  بتن پذيري همال افزايش -

 تر صرفه به مقرون و اقتصادي بتني توليد امکان -

 

 :فني مشخصات

 

 تير  اي قهو  مايع: راگ

  18/1 ~ :مخصوص وزن

 (  استاادارد مجاز حد از تر پايين بسيار)  ادارد: كلر ميزان

 ادارد: ايترات

 ادارد: اشتعال اقطه

 سااتيگراد درجه صفر: ااجماد اقطه

 

 :مصرف مقدار

 

 شرايط در مختلف آزمايشات سلسله ااجام با خاص مشخصات كسب برايBsmplast-10 مصرف دز بهترين

 .شود مي تعيين كارگاهي
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 حدودا»     گرم 600 الي « سي سي 165 معادل حدودا»  گرم Bsmplast-10   200 فمصر معمول ميزان

 . باشد مي بتن سيمااي مواد از گرم كيلو 100 هر در « سي سي 500 معادل

 .اماييد حاصل تماس بتن شيمي ماهان شركت فني مسئولين با معمولي دز از خارج استفاد  جهت

 

 :اختالط

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

 .دارد وجود

 

 :بندي بسته

 

صرف صحيح ميزان رعايت چون سط كارگاهي كنترل ضرايب با هايي كارگا  در مواد اوع اين م  ،پايين و متو

يد جهت ــركت دارد، اهميت مطمئن و هموژن بتني تول هان ش ما ــيمي  ته بر عالو  بتن ش ــ هاي بس ندي  ب

5kg,4kg,2kg,1kg,0.5kg حسب بر مشتري تا. امود خواهد تامين را مشتري اياز مورد بندي بسته اوع هر 

 بعالو . امايد مخلوط بتن در را شد  بندي بسته واحد يك بسادگي ميکسر تراك يا بچينگ در مصرف مورد

  .باشد مي تحويل آماد  ليتري 250ايه بشکه يا و ليتري 25 هاي بندي بسته

 

 :اگهداري طريقه

 

 Bsmplast-10 اسبت حتماً يخزدگي صورت در و شود گهداريا سااتيگراد درجه صفر از باالتر دماي در بايد 

يه تحت آن كردن همگن و همزدن به ــ ند  هاي توص ماي قدام BSM فني ا ــود ا ــورت در. ش  اگهداري ص

Bsmplast-10صي مالحظات اعمال به اياز ،همزدن بجز سااتيگراد درجه 37 الي 5 بين دماي در  از قبل خا

 . باشد امي ساخت تاريخ از ما  20 مدت به مصرف
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 :ايمني اکات

 

Bsmplast-10 بايد عنوان هيچ به ــم با ا يدا تماس چش نابراين. كند پ ــتفاد  ب  جهت ايمني عينك از اس

 حتي و كنيد جلوگيري مداوم تماس خصوصا پوست با تماس از. ميگردد توصيه چشم با تماس از پيشگيري

ستفاد  دستکش از كار هنگام در المقدور  خنك و فراوان آب با را چشم ،چشم با تماس صورت در. اماييد ا

 صورت در و بشوييد صابون و آب با را آن پوست با تماس صورت در. كنيد مراجعه پزشك به و داد  شستشو

 .كنيد مشورت پزشك با حساسيت بروز

 


