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 SP-Viscos بتن قوام دهنذه

 افسودنی افسایص دهنذه ویسکوزیته بتن

 : ضرح محصول
افضٍدًی هایغ ٍ آهادُ تِ هصشفی است کِ تشای  SP-Viscosلَام دٌّذُ تتي 

کٌتشل گشاًشٍی تتي تَلیذ هیگشدد. ایي هادُ تش پایِ پلیوشّای آلی لاتل حل دس 

ذگی ٍ آب اًذاختگی دس تتي جذاض آب هی تاضذ ٍ  تا افضایص غلظت تتي ، اص

ّای خَد هتشاکن جلَگیشی هی ًوایذ. دس کٌاس لَام دٌّذُ تتي ّوَاسُ اص یک 

ًَع فَق سٍاى کٌٌذُ ًیض استفادُ هی ضَد تا ػالٍُ تش کاسپزیشی هٌاسة ، تتي 

 دس توام فضای لالة تطَس یکٌَاخت پخص گشدد.

 خواظ و اثرات :
 تشای هخلَط ّای تا سٍاًی صیاد کاّص آب اًذاختگی ٍ جذاضذگی تتي حتی 

 افضایص ٍیسکَصیتِ تتي 

 افضایص پایذاسی دس طَل حول ٍ ًمل ٍ تتي سیضی 

 تْثَد لاتلیت پوپاط تتي 

 تِ تؼَیك اًذاختي صهاى گیشش تتي 

 

 موارد کاربرد :
 هٌاسة تشای تتي ّای خَد هتشاکن 

 هٌاسة تشای افضایص هماٍهت تتي سیضی ّای صیش آب 

 ً طذى تتي دس رسات آب ٌّگام تتي سیضی صیش آبجلَگیشی اص پخص 

 ساخت تتي ّایی کِ فاصلِ حول صیادی تا کاسخاًِ تتي داسًذ 

 ساخت تتي سثک تا لَام تاال 

 پوپ تتي دس طَل صیاد 

 

 مطخصات فیسیکی و ضیمیایی
  هایغ حالت فیضیکی

 تی سًگ سًگ

gr/cmٍصى هخصَظ 
3 00/0 ± 1 

 ًذاسد یَى کلش

PH 1 ±  6 

 

 

 مقذار مصرف :
ٍصى دسصذ  2تا  0/0تیي  Viscos-SPتْیٌِ لَام دٌّذُ تتي  هیضاى هصشف

  سیواى هصشفی هی تاضذ.

 مصرف : روش
همذاس هحاسثِ ضذُ لَام دٌّذُ تتي سا ّوشاُ تا آب تِ هخلَط تتي اضافِ کشدُ 

تَاى آى سا تِ هخلَط تتي  دلیمِ هیکس ًواییذ. ّوچٌیي هی 0الی  3ٍ توذت 

 اضافِ ًوَد ٍ پس اص اختالط کاهل ػولیات تتي سیضی سا آغاص کشد. آهادُ

 ضرایط نگهذاری:
 دسجِ ساًتیگشاد  30تا  10تِ دٍس اص تاتص ًَس خَسضیذ ٍ دس دهای 

 مذت نگهذاری :

 تٌذی اٍلیِ یک سال دس تستِ

 نوع بسته بنذی:
 کیلَگشهی 20 گالي

 نکات ایمنی :

گيشدد.   کاس دس صهاى اجشا تَصیِ هيی استفادُ اص ػیٌک، دستکص ٍ لثاس 
ضستطيَ  تالفاصلِ تا آب فيشاٍاى  ٍ یا دّاى ،  ، چطن دس صَست تواس تا پَست

 . تِ پضضک هشاجؼِ ضَد دس صَست لضٍم ٍ دادُ
 
 
 

 


