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 SP-MK2مکمل بتن  

چنذ منظوره جهت ساخت بتن ضذ خوردگی و توانمنذافسودنی   

 : شرح محصول
پیششفتِ ٍ چٌذ هٌظَسُ هی باشذ کِ یک افضٍدًی  SP-MK2 هکول بتي

بشای ساخت بتي ّای تَاًوٌذ آببٌذ ، ًفَر ًاپزیش ، پشدٍام ٍ ًیض بشای افضایش 

  دُ قشاس هی گیشد.هقاٍهت ّای فشاسی ، خوشی ٍ کششی هَسد استفا

 هحصَل هکول بتي هتشکل اص :

پلی پشٍپیلي  ، الیافهَاد کاٌّذُ آب )پلیوشی( ، هیکشٍسیلیکا )پضٍالى( 

P.P.FIBER )فیلشّای هکاًیضُ ٍ  ، ٍاتشپشٍف پَدسی )با خاصیت آبگشیضی ،

 کاتالیضٍس است.

 خواص و اثرات :
 دس حالت خویشی افضایش هذت صهاى کاسایی بتي 

  دسصذی هقاٍهت فشاسی 50تا  10افضایش 

 بتي کاّش ًفَرپزیشی 

  دسصذ 2سٍصُ تا صیش  22کاّش جزب آب بتي 

  هیلیوتش 10سٍصُ تا صیش  22کاّش ػوق ًفَر بتي 

  تشک ّای پالستیک ٍ استقاء ًسبی هقاٍهت کششی ٍ خوشی بِ کاّش

 دلیل ٍجَد الیاف دیسپشس شذُ دس خَد

  ُکاّش سیسک پذیذ AARف سیواىبِ دلیل کاّش هصش 

 ... ٍ جلَگیشی اص ًفَر ػَاهل خَسًذُ ًظیش یَى کلش ، سَلفات 

  تؼذیل هثبت حشاست صایی بتي جْت سفغ هشکالت حشاستی بتي ّای

 حجین

   )کلوپ 2000هقاٍهت الکتشیکی )ًفَر یَى کلش 

 : موارد کاربرد

 ساخت بتي ّای دس هؼشض سیکل رٍب ٍ یخبٌذاى 

 تصفیِ خاًِ گاُ، هخاصى ، سذ ، اسکلِ ًیشٍ ًظیش بتي اًَاع ساصُ ّا ساخت ،

استتخش پًَتذّای    ،، شبکِ آبیاسی ، صّکشی ، کاًال بتٌی اًتقال آب 

Dehydration ... ٍ پاالیشگاُ، پل ، شوغ ، دیَاس حائل 

  سطَح پش تشافیک )دسهؼشض سایش(ساخت 

  حولتِ شتیویایی   دس هؼشضساخت بتي سیضی هٌاطق گشم ٍ هشطَب ٍ ًیض 

 کلش ٍ سَلفات ًظیش حَاشی خلیج فاسس یَى ّای خَسًذُ

 : ساصُ ّای بتٌی ضذ اًفجاس ، بتي ّای هقتاٍم   ساصُ ّای خاص بتٌی ًظیش

 دس بشابش ػبَس تشؼشؼات هضش دس هشاکض پضشکی ٍ دسهاًی ٍ ...

  5با سیواى تیپ  2جایگضیي کشدى سیواى تیپ 

 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 دٍغاب غلیظ ) سیال ( حالت فیضیکی

 خاکستشی سًگ

gr/cmٍصى هخصَص 
3 05/0 ±  35/1 

 حذٍد استاًذاسدکوتش اص  یَى کلش

PH 1 ±  7 

 مقذار مصرف :
دسصذ ٍصًی سیواى  5تا  3بیي  SP-MK2 هکول بتي هیضاى هصشف بْیٌِ

ًَع  ،َّایی  با تَجِ بِ ششایط هختلف آب ٍ هصشف هیضاى دقیقهی باشذ . 

فادُ با اًجام آصهایش ّای کاسگاّی بذست ٍ سیواى هَسد است ، شي ٍ هاسِ

 هی آیذ. 

دس صَست ًیاص بِ اسالهپ باال ، ّوشاُ هکول بتي هیتَاى اص ابش سٍاى کٌٌذُ 

SP-W301 .استفادُ کشد 

 روش مصرف :
ٍ ّن دس تشاک هیکسش بِ  دس بچیٌگسا هی تَاى ّن  SP-MK2 هکول بتي

  بتي اضافِ ًوَد.

فاصلِ صهاًی هیاى هحل ساخت بتي ٍ هحل  الصم بِ رکش است دس هَاسدی کِ

سا بِ بتي اضافِ ًواییذ )یک  SP-MK2بتي سیضی صیاد است ، دس دٍ هشحلِ 

قبل اص بتي سیضی بِ تشاک پشٍطُ  هحل دسقسوت دس بچیٌگ ٍ قسوت بؼذی 

 (.دقیقِ هیکس با دٍس باال تخلیِ شَد 7الی  4ٍ پس اص  هیکسش اضافِ گشدد

 استانذارد:
 :داسد هطابقت صیش استاًذاسدّای با هحصَل ایي

 ASTM C1202 

 BS 1881-122 

 

 شرایط نگهذاری:

 دسجِ ساًتیگشاد 30تا  10بِ دٍس اص تابش ًَس خَسشیذ ٍ دس دهای 

 مذت نگهذاری :
 بٌذی اٍلیِ یک سال دس بستِ

 نوع بسته بنذی:
  کیلَگشهی 25 سطل

 نکات ایمنی :
دس گتشدد.   س صهاى اجتشا تَصتیِ هتی   استفادُ اص ػیٌک، دستکش ٍ لباس کاس د

، چشن ٍ یا دّاى ، بالفاصلِ با آب فتشاٍاى شستشتَ دادُ ٍ دس    صَست تواس با پَست

 . صَست لضٍم بِ پضشک هشاجؼِ شَد

 

 


