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Bsmplast - 20 

Low dosage plasticising and retarding admixture 

 

 

Bsmplast-20  روي سطح ذرات  مي باشد كه بصورت مايع عرضه ميگردد وگير كنندگي با خاصيت ديريك روان ساز

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

ستاندارد  ASTM-C494موكداً به رعايت الزامات  Bsmplast-20در توليد  ست.  2930و ا شده ا ايران تاكيد 

Bsmplast-20  بر اساس آيين نامهASTM-C494  در ردهD وTypes A,B .قرار دارد 

 

 :موارد كاربرد

 

Bsmplast-20  خواص كار به عنوان يك افزودني روانساااز، كاهد دهنده آب بتن و يك ديرگير كننده براي افزايد

  :و همچنين در موارد ذيل كاربرد دارداست يري و افزايد نسبي مقاومت استفاده شده پذ

 

 هاي نسبتاً طوالني براي فاصله حملساخت بتن آماده خصوصاً  -
 مواردي كه ايجاد تاخير در گيرش اوليه بتن مد نظر باشد. وبتن ريزي در هواي گرم  -
و ماسه با مدول نرمي نامناسب از كارپذيري بتن ساخت بتن با كارپذيري مناسب تر در مواردي كه مصالح شکسته  -

 .كاسته است
 و تسهيل در عملکرد و كار پمپ بتن بتن پمپ پذير -

 .جيم كه مي بايست يکپارچه اجرا شوندو حجمهاي بزرگ از بتنهاي غير حبتن ريزي هاي حجيم 

 

 :مزايا 
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 ب انداختن بتن و افزايد دوام آنبه حداقل رساندن خطر جدا شدگي و آ -
 و جلوگيري از ايجاد درز سردامکان ويبره نمودن بهتر و آسانتر بتن  -
 يي كار با بتن در مناطق گرمسيركاهد مشکالت اجرا -
 افزايد پمپ پذيري بتن  -
 ه پذيري بتن افزايد مال -
 و مقرون به صرفه تر امکان توليد بتني اقتصادي -
 

 :مشخصات فني

 

 رنگ: مايع قهوه اي تيره

  2/1 ~ وزن مخصوص:

 ) بسيار پايين تر از حد مجاز استاندارد (  ميزان كلر: ندارد

 نيترات: ندارد

 ل: نداردنقطه اشتعا

 نقطه انجماد: صفر درجه سانتيگراد

 

 :مقدار مصرف

 

صرف  شرايط  Bsmplast-20بهترين دز م شات مختلف در  سله آزماي سل صات خاص با انجام  شخ سب م براي ك

 كارگاهي تعيين مي شود.

صرف سي  165حدودا معادل »  گرم Bsmplast-20 200 ميزان معمول م  500حدودا معادل » گرم  600الي  «سي 

 كيلو گرم از مواد سيماني بتن مي باشد.  100در هر  «سي سي 

 تماس حاصل نماييد. بتن شيمي ماهانجهت استفاده خارج از دز معمولي با مسئولين فني شركت 

 :اختالط
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 .پس از اختالط كامل بتن به مخلوط اضافه شود. امکان اضافه كردن آن به آب بتن نيز وجود دارد در هنگام اختالط بتن يا

 

 :بسته بندي

 

سط و پايين ضرايب كنترل كارگاهي متو صرف اين نوع مواد در كارگاههايي با  صحيح م توليد  جهت ،چون رعايت ميزان 

شركت  سته  BSMبتني هموژن و مطمئن اهميت دارد،  هر  5kg,4kg,2kg,1kg,0.5kgبنديهاي عالوه بر ب

سته بندي مورد  شتري را تامين خواهد نمود.نوع ب صرف تا نياز م سب مورد م شتري بر ح سر بچينگ در م يا تراك ميک

سته بنديهاي  شده را در بتن مخلوط نمايد. بعالوه ب سته بندي  سادگي يك واحد ب شکه هاي  و ياليتري  20ب ليتري  220ب

  .آماده تحويل مي باشد

 

 :طريقه نگهداري

 

 Bsmplast-20 سبت به صورت يخزدگي حتماً ن شود و در  سانتيگراد نگهداري  صفر درجه  بايد در دماي باالتر از 

 Bsmplast-20در صورت نگهداري اقدام شود. BSMهمزدن و همگن كردن آن تحت توصيه هاي نماينده فني 

ماه از  20به اعمال مالحظات خاصااي قبل از مصاارف به مدت  نياز،درجه سااانتيگراد بجز همزدن 37الي  5در دماي بين 

 تاريخ ساخت نمي باشد. 

 

 

 

 :نکات ايمني

 

Bsmplast-20 ستفاده از عينك ايمني وان نبايد با چشم تماس پيدا كند.به هيچ عن ري از جهت پيشگيبنابراين ا

صيه ميگردد. شم تو ستتماس با چ صا تماس مداوم جلوگيري كنيد از تماس با پو صو ام كار از و حتي المقدور در هنگ خ

ستفاده نماييد. ستکد ا سد ش شم را با آب فراوان و خنك  شم، چ صورت تماس با چ شك مراجعه در  شو داده و به پز ت

 با پزشك مشورت كنيد.در صورت تماس با پوست آن را با آب و صابون بشوييد و در صورت بروز حساسيت كنيد.
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