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Retarder45  BSM    

 
 «كندگيركننده تركيبات سيماني» 

 

 :  ــرح ــش

Bsmretarder45 خير در زمان گيرش اوليه و گيرش أمناسب بر روی ذرات سيمان موجب ت با ایجاد فيلمي

 نهایي بتن مي شود.

باشد توصيه  c°10در مواردی كه دمای محيط و خصوصاً دمای بتن كمتر از  45rderaBsmretاستفاده از 

باشد بویژه برای مواردی  c°30و خصوصاً دمای بتن بيشتر از  طنمي گردد. همچنين در مواردی كه دمای محي

استفاده  H 45retarderBsmاز  45Bsmreterderتجاوز نماید، توصيه مي شود به جای  c°35كه دمای بتن از

مي نماید نهم مشکلي برای بتن ایجاد   c°35و c°30در دمای  45rderaBsmretگردد. گرچه استفاده از 

با ميزان مصرف كمتر و ميزان دیرگيری بيشتر به نظر  Bsmretarder45Hولي در این موارد استفاده از 

 اقتصادی  تر مي نماید.

 

 رد: ــموارد كارب

بتن ریزی در  طوالني است یا افزایش زمان گيرش خاصي مطلوب است، مثلهنگامي كه فاصله حمل بتن 

 Bsmretarder45تن ، بتن ریزی در هوای گرم به منظور جلوگيری از گيرش سریع بده نكارهای با قالب لغز

باید به بتن اضافه گردد. این مایع كند گير كننده نباید با هيچ افزودني دیگری تركيب شود، در صورت لزوم 

 كارشناسان فني شركت فابير مطرح شود. با

Bsmretarder45 .به عنوان یک كندگير كننده با انواع تيپ های سيمان پرتلند سازگاری دارد 
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 ي:ــمشخصات فن

 ــ مایع بي رنگ

 1.08 – 1.06ــ وزن مخصوص 

 ــ نقطه اشتعال ندارد

 ــ نقطه انجماد: صفر درجه سانتيگراد

 رف:ـدار مصـمق

كيلوگرم از مواد سيماني  100كيلوگرم در هر  6/0كيلوگرم الي  2/0از  Bsmretarder45بهترین دز مصرف 

ي بتن مي باشد. ولي حتماً مي بایست قبل از مصرف مورد آزمایش قرار گيرد و با توجه به خصوصيات شيميای

و فيزیکي سيمان مصرفي مثل بلين سيمان، خصوصيات فيزیولوژیک سيمان، خواص سنگدانه و آب، جدولي 

 برای ميزان مصرف برای دماهای متفاوت تهيه گردد.

 

 دی:ــبسته بن

در صورت سفارش ليتری موجود مي باشد، 220که های یا در بش ليتری 20به صورت مایع در گالن های 

 خاص قابل تحویل خواهد بود.مشتری در بسته بندی 

 

 داری:ـطریقه نگه

Bsmretarder45  تابش مستقيم خورشيد باید در دمای باالتر از صفر درجه سانتيگراد نگهداری شود و از

اما در صورت باز شدن درب بسته بندی ماه قابليت مصرف دارد. 12تا مدت در این صورت محافظت گردد،
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از آلودگي  تد درب بسته بندی و محافظد و مشروط به بستن مجدمحافظت گرد باید از هر نوع آلودگي

 محيطي ظرف یک ماه از باز شدن درب بسته بندی مي بایست مورد مصرف قرار گيرد.

 

 ي: ــنکات ایمن

Bsmretarder45  به هيچ عنوان نباید با چشم تماس پيدا كند. بنابراین استفاده از عينک ایمني جهت

توصيه مي گردد. از تماس با پوست خصوصًا تماس مداوم جلوگيری كنيد و  پيشگيری از تماس با چشم

در صورت تماس با چشم، چشم را با آب فراوان و دستکش استفاده نمایيد.حتي المقدور در هنگام كار از 

 خنک شستشو داده و به پزشک مراجعه كنيد.

 

  

 

 


