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 SP-Retarder بتن دیرگیر کننذه

 دیرگیر کننذه و تاخیر دهنذه گیرش بتن

 : شرح محصول
ٌیزش ٞای اِٚیٝ  درتاخیز  تزای افشٚد٘ی٘ٛػی  SP-Retarderدیزٌیز وٙٙذٜ 

ٚ ٟ٘ایی تتٗ است . ایٗ ٔحصَٛ تا واٞص رضذ وزیستاَ ٞا ٚ ٔمذار وزیستاِٝ 

پیص تزدٜ ٚ ٔٛجة تاخیز در  ضذٖ تزویثات ، رٚ٘ذ ٞیذراتاسیٖٛ را آٞستٝ تز

ٌیزش تتٗ ٔی ٌزدد. دیزٌیز وٙٙذٜ در ٞٛای تسیار ٌزْ وٝ سٔاٖ ٌیزش 

ٔؼِٕٛی تتٗ تطذت واٞص ٔی یاتذ ٚ ٘یش تزای جٌّٛیزی اس تزن ٞای ٘اضی اس 

 ٌیزش در تتٗ ریشی ٞای ٔتٛاِی ، ٔٛرد استفادٜ لزار ٔی ٌیزد.

 خواص و اثرات :
 تٗتٝ تاخیز ا٘ذاختٗ سٔاٖ ٌیزش ت 

 ٔٙاسة تزای تتٗ ریشی در ٔٙاطك ٌزٔسیز 

 ٔٙاسة تزای تتٗ ریشی در ٔٙاطك تادخیش 

 حُٕ تتٗ در ٔسافت ٞای طٛال٘ی 

 افشایص سٔاٖ وارایی ٚ ٚیثزٜ پذیزی 

 جٌّٛیزی اس ایجاد تزن سطحی 

 ٗافشایص دراسٔذت ٔماٚٔت تت 

 ٓواٞص احتٕاَ ایجاد درس سزد در تتٗ ریشی ٞای حجی 

 ٖپزتّٙذ ساسٌار تا ا٘ٛاع سیٕا 

 

 موارد کاربرد :

 تتٗ ریشی ٞای حجیٓ ٚ ٘یٕٝ حجیٓ ٘ظیز سذٞا ٚ ضاِٛدٜ ٞای تشري 

 خا٘ٝ تتٗرساخت تتٗ تا ٔسافت طٛال٘ی اس وا 

 ٜجٌّٛیزی اس ٌیزش ٚ سخت ضذٖ تتٗ در ٞٛای ٌزْ تخصٛظ لاِة ِغش٘ذ 

 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
  ٔایغ حاِت فیشیىی

 سثش رً٘

gr/cmٚسٖ ٔخصٛظ 
3 00/0 ±  00/1 

 %1/0وٕتز اس  یٖٛ وّز

PH 1 ±  8 

 

 

 مقذار مصرف :
تسیار ٚاتستٝ تٝ ٔٛاردی  SP-Retarder دیزٌیز وٙٙذٜ تٟیٙٝ ٔیشاٖ ٔصزف

، ٔذت سٔاٖ السْ تزای ایجاد تاخیز در ٌیزش آٖ ٚ ػیار چٖٛ : دٔای تتٗ 

سیٕاٖ ٚسٖ درصذ   3تا  1/0ٔمذار ٔصزف تیٗ  . تطٛر وّیٔی تاضذ  سیٕاٖ

 ٔصزفی ٔی تاضذ.

 

 

 مصرف : روش
تا تخص وٕی اس آب تتٗ ٔخّٛط ضذٜ ٚ تٝ تتٗ اضافٝ ٔی دیزٌیز وٙٙذٜ تتٗ 

تٛاٖ آٖ را تٝ ٔخّٛط آٔادٜ تتٗ در تچیًٙ ٚ یا در تزان  ٌزدد. ٕٞچٙیٗ ٔی

 ٔیىسز افشٚد ٚ پس اس اختالط وأُ ، ػّٕیات تتٗ ریشی را آغاس ٕ٘ٛد.

ت تصٛرت جذاٌا٘ٝ تٝ تتٗ اضافٝ ٌزدد ٚ ٘ثایذ تا سایز ٘ىتٝ : ایٗ ٔادٜ ٔی تایس

 افشٚد٘ی ٞای تتٗ تزویة ٌزدد.

 استانذارد :
 :دارد ٔطاتمت سیز ایاستا٘ذاردٞ تا ٔحصَٛ ایٗ

  ASTM C494 TYPE B  

 EN 934 

 ISIRI 2930 

 شرایط نگهذاری:
 درجٝ سا٘تیٍزاد  30تا  3تٝ دٚر اس تاتص ٘ٛر خٛرضیذ ٚ در دٔای 

خ سدٖ آٖ را در دٔای اتاق ٌزْ ٕ٘اییذ ٚ ٞٓ تش٘یذ تا آٔادٜ ٔصرزف  در صٛرت ی

 ٌزدد.

 مذت نگهذاری :
 تٙذی اِٚیٝ یه ساَ در تستٝ

 نوع بسته بنذی:
 ویٌّٛزٔی 20 ٌاِٗ

 نکات ایمنی :

ٌرزدد.   استفادٜ اس ػیٙه، دستىص ٚ ِثاس وار در سٔاٖ اجزا تٛصیٝ ٔری 
ضستطرٛ  تالفاصّٝ تا آب فرزاٚاٖ  ٚ یا دٞاٖ ،  ، چطٓ در صٛرت تٕاس تا پٛست

 . تٝ پشضه ٔزاجؼٝ ضٛد در صٛرت ِشْٚ ٚ دادٜ
 

 


