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bsmcrete - 100 

High Range Water Reducer & Superplasticizer 

 

 :رح ـش

bsmcrete-100 در هواي بتن بر پايه نفتالين سولفونات است كه براي مصرف در مايع فوق روان ساز  افزودني يك

 است. گرديدهبهينه سرد 

با كاهش اين افزودني براي ساخت بتني كارا و خود متراكم شونده در شرايط نرمال از نظر گيرش و ساخت بتني 

 نسبتا باال فرموله شده است.هاي اوليه  ها خصوصا مقاومت اساسي در نسبت آب به سيمان و افزايش كلي مقاومت

ايران تاكيد شده است.  2930و استاندارد  ASTM-C494موكداً به رعايت الزامات  bsmcrete-100در توليد 

bsmcrete-100  بر اساس آيين نامهASTM-C494  در ردهTypes-A&F .قرار دارد 

 

 :موارد كاربرد

 

bsmcrete-100 نده ممتاز آب بتن براي كسب رواني و مقاومت هو كاهش دساز  به عنوان يك افزودني فوق روان

 و همچنين در موارد زير كاربرد دارد:استفاده مي شود  «ه باال هاي اولي خصوصا مقاومت»  باال

 پيش تنيده و قالبهاي جهنده ،ساخته  هاي پيش بتن -

 بتن ريزي در هواي سرد -
 هاي معماري بتن -
 هاي ترميمي مالت -
 با آرماتورهاي متراكمبتن ريزي براي مقاطع  -
 هاي ميکروسيليسي بتن -
 سخت صنعتيهاي  كف -
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 :مزايا 

 

 افزايش بسيار زياد مقاومت فشاري در سنين مختلف در يك كارايي ثابت با كاهش نسبت آب به سيمان -

 

------------------------------------------------------------------------ 

 براي كسب مقاومت يکسان:كاهش ميزان سيمان مصرفي  -

بر اساس تجربيات كارگاهي و آزمايشگاهي امکان كاهش سيمان مصرفي در هر متر مکعب براي بتن هاي با رده 

 شرح زير بدست آمده است:  bsmcrete-100مقاومتي مختلف توسط ماده 
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 افزايش رواني بتن بدون افزايش ميزان آب به سيمان

 بتن شاهد   

 "bsmcrete-100  :"%6/0-%3/0بتن حاوي محدوده حداقل* دز مصرفي    

 "bsmcrete-100  :"%1-%5/0* مصرفي دز متوسطبتن حاوي محدوده    

 "bsmcrete-100  :"%5/1-%9/0* دز مصرفي بااليبتن حاوي محدوده    

 

مقادير داده شده بر حسب تجربيات به دست آمده از مصالح، شرايط مصرف، نوع سيمان و وضعيت آب و  *

و بديهي است كه نتايج آزمايش در شرايط ويژه هر كارگاه مقدار دقيق شده هواي مناطق مختلف متوسط گيري 

 مصرف در هر متر مکعب را تعيين خواهد كرد.

 

 

 رنگ: مايع قهوه اي تيره

  18/1~    وزن مخصوص:

 ميزان كلر: ندارد

 نقطه اشتعال: ندارد



  

 برگه اطالعات فين
 2016/12ويرايش: 

 4ص 116مشاره شناسه: 
bsmcrete – 100  

 

 26703959-26700427-26700215تلفن:        1947933751ستي:كدپ    دوم، واحد 10، پالك سومآدرس: خيابان پاسداران، دشتستان 

 22870119فکس:

 نقطه انجماد: صفر درجه سانتيگراد

 

 :مقدار مصرف

 

نجام سلسله آزمايشات مختلف در شرايط كسب مشخصات خاص با ا bsmcrete-100بهترين دز مصرف 

 كارگاهي تعيين مي شود.

 كيلو گرم از مواد سيماني بتن مي باشد.  100كيلو گرم در هر  5/1كيلوگرم الي  5/0ميزان معمول مصرف از 

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

 

 

 :اختالط

 

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

 bsmcrete-100وجود دارد ولي در شرايطي كه فاصله زماني ساخت و ريختن بتن زياد باشد پيشنهاد ميشود 

 اضافه شود. ا مشورت مسئولين فني شركت به بتنصورت دو مرحله اي ب

 

 :بسته بندي

 

باشد. در صورت سفارش مشتري  ليتري موجود مي 220ليتري يا در بشکه هاي  20هاي  به صورت مايع در گالن

 در بسته بندي خاص يا بدون بسته بندي در تانکر قابل تحويل خواهد بود.
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 طريقه نگهداري:

 

bsmcrete-100  دگي حتماً نسبت به در دماي باالتر از صفر درجه سانتيگراد نگهداري شود و در صورت يخ ز

در صورت نگهداري  اقدام شود. بتن شيمي ماهانهمزدن و همگن كردن آن تحت توصيه هاي نماينده فني 

bsmcrete-100  درجه سانتيگراد نياز به هيچ گونه اعمال مالحظات قبل از مصرف به  37الي  5دماي بين

 باشد.  ماه از تاريخ ساخت نمي 20مدت 

 

 

  


