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BSMflow – M–20 

«Special superplasticizer for special SCC & HPC» 

 

 :  شــــرح 

 

 

BSMflow – M-20 باشد  اصالح شده ميیالت ساز مايع بر پايه پلي کربوکس وانکامالً جديد و تخصصي و فوق ر يك افزودني

هايي  ويژه و بتن هاي خود تراز شونده و خود متراکم  هاي کاري تخصصي بتن طراحي گرديده است. بتن هاي ويژه و سايت که براي بتن

شد و يا در کارگاهکه الزامات آيین  ست نموده با سیمان را در حد نهايت درخوا سبت آب به  ساندن ن هاي خاص و  نامه اي آن به حداقل ر

سالمپ با ديگر مواد فوق روان سي که افت ا ست که موارد ويژه  حسا شد، همگي از مواردي ا کاربرد اين ماده به حساب ساز قابل تحمل نبا

 آيند.مي 

 

20-M -BSMFLOW 494يین نامه بر اساس آC-ASTM  در ردهD-Type قرار دارد. 

 كاربردها : 

 

 هاي ويژه تخصصي  استفاده در بتنSCC .يا خود متراکم شونده 

 هاي ويژه و تخصصي که سطوح با پرداخت عالي و با صرف حداقل انرژي نیاز دارند. استفاده در بتن 

 هاي تخصصي با حد اقل  بتنW/C .و حد اکثر دوام و پايايي «HPC » 

 هاي ويژه خود تراز شونده. استفاده در بتن «SLC » 

 هاي ويژه آماده با فاصله حمل نسبتا طوالني که امكان اضافه نمودن مواد. استفاده در بتن 
 افزودني فقط در بچینگ مهیا است.  

 بتن مقاومت باال با حداکثر دانسیته و حداقل قیمت 
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 مشخصات فني :

 

 رنگ: مايع قهوه اي روشن

 1/05  ~وزن مخصوص :  

 میزان کلر: ندارد

 نقطه اشتعال: ندارد

 

 

 مقدار مصرف:

 

% 1/6هاي باالتر از  دُزمان مصرفي در بتن  میباشد. % نسبت به وزن سی1/6%  الي  BSMflow-M-20 0/3دُز نرمال مصرف

 هاي مصرف قبل از بكارگیري بايد مورد آزمايش قرار گیرند. گردد. ولي کلیه دز %  براي مصارف ويژه توصیه مي1/8الي 

و موکداً با آزمايشات  BSMتوصیه نمي گردد مگر با هماهنگي بخش فني شرکت BSMflow-M-20 %  از1/8مصرف بیشتر از 

 قبلي.

 

 اختالط: 

 

 BSMflow-M-20 بهتر است ترتیب اضافه گردد رجیحاً مي بايست در بچینگ به بتنباشد که ت مصرف مييك افزودني آماده .

مراه بیش از نیمي از آب مورد نیاز طرح اختالط وارد بچینگ شود، سپس ه چینگ طوري طراحي گردد که ابتدا مصالح بهبريختن مواد در 

BSMflow-M20  .به بتن در حال ساخت اضافه گردد 



  

 برگه اطالعات فني

 12/2016ويرايش: 

 3ص 101شماره شناسه: 

BSMflow-M-20   

 

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

 22870119فکس:

 

نبايد از قبل با هیچگونه ماده افزودني مخلوط گردد، بلكه براي مصرف هر ماده  BSMflow-M-20 نه تنهاتوجه فرمايید که 

 هماهنگي شود. BSMمي بايست با بخش فني شرکت  BSMflow-M-20مراه ه افزودني ديگر به

 

 بسته بندي: 

 

بوده و در صورت سفارش مشتري در بسته بندي هاي گرمي موجود کیلو 220کیلوگرمي يا در بشكه هاي  22هاي  به صورت مايع در گالن

 خاص و يا به صورت فله در تانكر قابل تحويل خواهد بود.

      

 نکات ايمني: 

 

ماده شیمیايي است و عالوه بر در نظر گرفتن جنبه هاي احتیاطي کار با مواد شیمیايي مطالعه برگه  BSMflow-M-20اگرچه 

MSDS .آن توصیه مي گردد ولي جزء کاالهاي مخاطره ساز نبوده و نیاز به نصب برچسب مواد خطر ناك ندارد 

 

 

 


