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BSMflow – M–PLUS 

«Special superplasticizer for special SCC & HPC» 

 

   : ــرحــش

 

 

Bsmflow-M-Plus   صي و فوق روا يك افزودني ص سيالت مايع ساز نكامالً جديد و تخ  بر پايه پلي كربوك

شده مي سايت باشد كه براي بتن اصالح   هاي كاري تخصصي بتن طراحي گرديده است. بتن هاي ويژه و 

ــونده و خود متراك  هاي خ ــاندن هايي كه الزا ويژه و بتن ود تراز ش مات آيين نامه اي آن به حداقل رس

حساسي كه افت هاي خاص و  نسبت آب به سيمان را در حد نهايت درخواست نموده باشد و يا در كارگاه

سالمپ با ديگر مواد فوق روان ست كه موارد ويژه  ا شد، همگي از مواردي ا كاربرد اين ساز قابل تحمل نبا

ساب مي آيند. ست  ماده به ح سالمپ بتن براي مدتي نزديك به به عالوه اين ماده قادر ا حفظ  دقيقه 60ا

 كند.

Bsmflow-M-Plus  بر اساس آيين نامهASTM-C494  در ردهType-D قرار دارد. 
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  كاربردها :

 

 هاي ويژه تخصصي  استفاده در بتنSCC .يا خود متراك  شونده 

 هاي ويژه و تخصصي كه سطوح با پرداخت عالي و با صرف حداقل انرژي نياز  استفاده در بتن

 دارند.

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

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

 هاي ويژه آماده با فاصله حمل نسبتا طوالني كه امکان اضافه نمودن مواد  استفاده در بتن

 افزودني فقط در بچينگ مهيا است. 

 بتن مقاومت باال با حداكثر دانسيته و حداقل قيمت 

  استفاده در پيش ساخته هاي بتني تحت شرايط بخار و گرمخانه 

 

 مشخصات فني :

 

 رنگ: مايع قهوه اي روشن

 1/12  ~وزن مخصوص :  

 ميزان كلر: ندارد

 نقطه اشتعال: ندارد
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 مقدار مصرف:

 

صرف  سي0/7%الي0/1دُز نرمال م سبت به وزن  شد.  % ن صرفي در بتن  مي با % الي 0/7دُزهاي باالتر از مان م

گردد. ولي كليه دزهاي مصـرف قبل از بکارگيري بايد مورد آزمايش  %  براي مصـارف ويژه توصـيه مي0/9

 قرار گيرند.

شتر از  صرف بي شركت BSMflow-M-Plus % از0/9م صيه نمي گردد مگر با هماهنگي بخش فني  و  BSMتو

 موكداً با آزمايشات قبلي.

 

 اختالط: 

 

 BSMflow-M-Plusاضــافه جيحاً مي بايســت در بچينگ به بتن يك افزودني آماده مصــرف ميباشــد كه تر

ست ترتيب ريختن مواد در بگردد صالح بهمراه بيش از نيمي . بهتر ا چينگ طوري طراحي گردد كه ابتدا م

سپس  شود،  ضافه   BSMflow-M-Plusاز آب مورد نياز طرح اختالط وارد بچينگ  ساخت ا به بتن در حال 

 گردد.

نبايد از قبل با هيچگونه ماده افزودني مخلوط گردد، بلکه براي BSMflow-M-Plus توجه فرماييد كه نه تنها

صرف هر ماده افزودني ديگر بهمراه  شركت   مي بايستBSMflow-M-Plus م هماهنگي  BSMبا بخش فني 

 شود.
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 بسته بندي: 

 

گرمي موجود بوده و در صــورت كيلو 220لو گرمي يا در بشــکه هاي كي 22هاي  به صــورت مايع در گالن 

 سفارش مشتري در بسته بندي هاي خاص و يا به صورت فله در تانکر قابل تحويل خواهد بود.

      

 نکات ايمني: 

 

ــت و عالوه بر در نرر گرفتن جنبه هاي احتياطي كار با مواد BSMflow-M-Plus اگرچه  ــيميايي اس ماده ش

صب  MSDSشيميايي مطالعه برگه  ساز نبوده و نياز به ن صيه مي گردد ولي جزء كاالهاي مخاطره  آن تو

 برچسب مواد خطر ناك ندارد.

 

 

 


