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BsmAiR –SP10 

 :رحـش

BsmAiR  یک حباب ساز ویژه كه به منظور كاهش نفوذپذیری و افزایش عمر سرویس دهی سازه های بتنی در برابر

 های یخ بندان و ذوب می باشد. سيکل

از هم در داخل بتن قرار می گيرند باعث خنثی وجود تعداد زیادی حباب های ميکروسکوپی هوا كه به طور جدای 

شدن فشارهای ناشی از یخ زدن ذرات نفوذی آب می گردد و  پایداری بتن را به طور قابل مالحظه ای افزایش می 

 تاٌكيد شده است. ASTM – C260 – 81به رعایت الزامات  ا  موكد BsmAiRدهد. در توليد 

 

 موارد كاربرد:

 .بتن ریزی جاده ها، بزرگراه ها، باند فرودگاه ها و پياده روها 1

 .ساخت بتن مطلوب برای سد ها و مخازن و شبکه های آبياری و زهکشی و اسکله ها و ...2

 .بتن ریزی در مناطق سردسير 3

 .ساخت جداول و كفپوش های بتنی 4

 مزایا:

 .افزایش مقاومت بتن در برابر سيکل های ذوب و انجماد 1

 .امکان كاهش آب مصرفی بدون كاهش كارایی بتن 2

 .جلوگيری از آب انداختگی و جداشدگی مخلوط بتن 3

 .كاهش نفوذپذیری بتن 4

 

 مشخصات فنی:

 قهوه ای روشن رنگ:

 016/1وزن مخصوص:

 ميزان كلر:ندارد
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 نقطه انجماد:صفر درجه سانتيگراد

PH  :7 

 

 

 

 مقدار مصرف :

برای كسب مشخصات خاص با انجام سلسله آزمایشات مختلف در شرایط كارگاهی  BsmAiRبهترین دز مصرف 

 تعيين می شود.

%  نسبت به  45/0% الی  05/0)  مواد سيمانی بتنكيلو گرم از 100در هر  gr 450الی  gr 50ميزان معمول مصرف از 

 می باشد.  وزن سيمان مصرفی(

 

 اختالط:

 می توان به تمام آب اختالط بتن و یا بخشی از آن مخلوط گشته و به بتن اضافه می گردد.1.

 به مخلوط آماده بتن افزوده گردد و پس از اختالط كامل عمل بتن ریزی آغاز گردد. .می تواند2

 صورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی حتما  با دفتر فنی شركت تماس حاصل فرمایيد.. در 3

 

 بسته بندی:

در صورت سفارش مشتری در ليتری موجود می باشد  220که های ليتری یا در بش 20به صورت مایع در گالن های 

 بسته بندی خاص یا بدون بسته بندی در تانکر قابل تحویل خواهد بود.

 

 هداری:طریقه نگ

BsmAiR  باید در دمای باالتر از صفر درجه سانتيگراد نگهداری شود و در صورت یخ زدگی حتما  نسبت به همزدن

 اقدام گردد. بتن شيمی ماهانو همگن كردن آن تحت توصيه های نماینده فنی 

درجه سانتيگراد نياز به هيچگونه اعمال مالحظات قبل از  37الی  5در دمای بين BsmAiR در صورت نگهداری

 ماه از تاریخ ساخت نمی باشد. 12مصرف به مدت 
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 نکات ایمنی:

 .در صورت برخورد این ماده با چشم سریعا  نسبت به شستشوی چشم با آب اقدام گردد.1

     .این ماده غير قابل اشتعال است.2

 


