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 SP-W201نرمال کننذه روان فوق

 افسودنی فوق کاهنذه آب / فوق روان کننذه

 : شرح محصول
تش پایِ ػَلفًَات ًفتالیي فشهالذئیذ ، تا ّذف کاٌّذگی  SP-W201هحصَل 

آب ٍ افضایش هیضاى کاسایی تتي تَلیذ گشدیذُ اػت. ایي هحصَل تؼیاس پش 

تتي سیضی ّا دس ششایط آب ٍ اًَاع کاستشد ٍ داسای ٍیظگی ّای هتٌاػة تشای 

 َّایی ٍ اقلیوی هتفاٍت هی تاشذ.

 خواص و اثرات :

   کاّش هیضاى آب 

  حصَل سٍاًی تاال 

  دسصذ هیضاى آب تِ ػیواى 20کاّش 

 پزیشی تتي ٍ افضایش دٍام تتي کاّش هیضاى ًفَر 

  پوپ پزیش ًوَدى ٍ ػَْلت دس تتي سیضی تخصَص دس استفاع 

 ضاء داخلی تتيافضایش چؼثٌذگی هیاى اج 

 افضایش هقاٍهت تتي دس ػٌیي هختلف 

 کاّش خطش آب اًذاختگی ٍ جذایی ػٌگذاًِ ّای تتي 

 َّاصایی هٌاػة 

 موارد کاربرد :

 ػاخت تتي تا ػولکشد تاال 

 ًجات تَلیذ تتي )تتي آهادُ(جْت اػتفادُ دس کاسخا 

  ِهٌاػة تشای اًَاع هصالح تِ ٍیظُ هصالح شکؼت 

  ٍ ُپش هقاٍهت ػاخت تتي ّای ٍیظ 

 تتي سیضی دس هقاطغ پشآسهاتَس 

 پشٍف ّاای پاَدسی   ُ ّوضهاى تا فیلشّا ٍ اًَاع ٍاتشهٌاػة تشای اػتفاد

 تشای ػاخت تتي ًفَر ًاپزیش 

    ٍ هٌاػة تشای اػتفادُ ّوضهاى تا پَصٍالًْا ًظیش پاَدس هیکشٍػایلیغ

 خاکؼتش تادی 

  ِهٌاػة تشای ػاخت اًَاع تتي پیش ػاخت 

 لح ٍ غیش هؼلح دس دهای هؼوَلیػاخت تتي ّای هؼ 

 قاتل اػتفادُ تا ػایش افضٍدًی ّای تتي 

 

 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 هایغ حالت فیضیکی

 قَُْ ای  سًگ

gr/cmٍصى هخصَص 
3 05/0 ±  11/1 

 دسصذ ٍصًی 1/0کوتش اص  یَى کلش

PH 1 ±  1 

 
 

 
 

الت ّن پایِ ٍ ّن هحصَ SP-W201-1 ٍSP-W201-2 هحصَالت 

ّؼتٌذ کِ تا تَجِ تِ ششایط کاسگاّی ٍ اقتصادی  خاًَادُ ایي هحصَل

 تَصیِ هی گشدًذ .

 مقذار مصرف :
تؼیاس ٍاتؼتِ تِ ششایط کاسگاّی ٍ  SP-W201هیضاى هصشف تْیٌِ 

 5/1الی  5/0هَقؼیت اقلیوی پشٍطُ اػت. هصشف هؼوَل ایي هحصَل دس تاصُ 

 ی هی تاشذدسصذ ٍصى ػیواى هصشف

 روش مصرف :
ایي هحصَل سا هؼتقیواً تِ تشاک حاهل تتي آهادُ اضافِ ًواییذ . ػول 

دقیقِ اًجام گیشد تا هادُ افضٍدًی  4اختالط تا ػشػت تاال ٍ حذاقل تِ هذت 

 کاهال تا تتي تشکیة شَد .

 

 استانذارد :
 :داسد هطاتقت صیش اػتاًذاسدّای تا هحصَل ایي  

 ASTM C494 - TYPE F,G 

 BS5075 PART 3 

 2330 ایشاى 

 

 شرایط نگهذاری:
 دسجِ ػاًتیگشاد 40تا  5تِ دٍس اص تاتش ًَس خَسشیذ ٍ دس دهای 

 مذت نگهذاری :
 تٌذی اٍلیِ یك ػال دس تؼتِ

 نوع بسته بنذی:
 کیلَگشهی 220تشکِ  –کیلَگشهی  20گالي 

 نکات ایمنی :

گاشدد.   اجشا تَصیِ هیاػتفادُ اص ػیٌك، دػتکش ٍ لثاع کاس دس صهاى 
شؼتشَ تالفاصلِ تا آب فشاٍاى ٍ یا دّاى ،  ، چشن دس صَست تواع تا پَػت

 . تِ پضشك هشاجؼِ شَد دس صَست لضٍم ٍ دادُ

 

 

 گروه:  محصوالت هم


