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 SP-A160 بتن زاهوا

 ماده افسودنی هوازا

 : شرح محصول
SP-A160  افضٍدًی َّاساص تتي تِ هٌظَس کاّص ًفَرپزیشی ٍ افضایص

تِ تتي ،  طَل ػوش تتي هَسد استفادُ هی ضَد . ایي هادُ پس اص اضافِ ضذى

تا ایجاد حثاب ّای یکٌَاخت کشٍی ضکل ٍ هٌظن َّا کِ تسیاس سیض ٍ 

ٍ افضایص پایایی تتي دس تشاتش ، هَجة کاسپزیشی  پی ّستٌذَهیکشٍسک

 سیکل ّای رٍب ٍیخثٌذاى هی ضًَذ.

 خواص و اثرات :
 افضایص هقاٍهت تتي دس سیکل ّای رٍب ٍ یخثٌذاى 

 کاّص آب هصشفی تتي 

 کاّص ًفَرپزیشی تتي 

 کاّص جذاضذگی ٍ آب اًذاختگی تتي 

  افضایص دٍام تتي دس َّای سشد 

 ی دس تتيایجاد خاصیت آتثٌذکٌٌذگ 

 افضایص سٍاًی ٍ کاسپزیشی 

 اهکاى هصشف تا اًَاع هصالح سٌگی ٍ دس ضشایط هختلف اختالط 

 موارد کاربرد :

 ... ٍ ساخت اًَاع تتي ّای پیص ساختِ ًظیش جذاٍل ، ًیَجشسی 

 ن کِ ساخت تاًذ فشٍدگاُ ّا ، ساُ ّای تتٌی، ػشضِ پل ّا ٍ ساصُ ّای ػظی

 دس هؼشض یخثٌذاى قشاس داسًذ

 خت تتي سشدخاًِ ّا ٍ اسکلِ ّاسا 

  صّکطی ٍ کاًال ّای تتٌی اًتقال آبساخت ضثکِ ّای آتیاسی ، 

 تتي سیضی دس هٌاطق سشدسیش 

 ٍ کاسایی هخلَط ّای تتٌی  افضایص چسثٌذگی 

 جلَگیشی اص آب اًذاختگی ٍجذاضذگی سٌگذاًِ ّا 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 هایغ حالت فیضیکی

 قَُْ ای سٍضي سًگ

gr/cmى هخصَظ ٍص
3 05/0 ±  1 

 دسصذ ٍصًی  1/0کوتش اص  یَى کلش

PH 1 ±  7 

 دستورالعمل مصرف :
هقذاس َّاصایی تذست آهذُ تشای هیضاى هصشف هؼیٌی اص ایي هحصَل ، تِ 

 تؼذادی اص ػَاهل ریل تستگی داسد :

هاسِ هصشفی ، دسجِ ًشهی ٍ هیضاى سیواى هصشفی ، دهای تتي ، اختالط ٍ 

 ، تشاکن تتي ، سٍاًی تتي ٍ ًاخالصی ّای آلی.پوپاط 

تا سایش هَاد افضٍدًی تَلیذی ضشکت  SP-A160استفادُ ّوضهاى َّاصا 

سپیذاس ساصُ پاساسگاد تالهاًغ هی تاضذ. ًکتِ حائض اّویت دس ایي هَسد 

استفادُ هجضای هحصَالت تِ هخلَط  تتي است، لزا اص تشکیة افضٍدًی ّا تا 

فِ ًوَدى تِ تتي خَدداسی فشهاییذ. الصم تِ رکش است دس یکذیگش پیص اص اضا

ایي هَسد حتوا تا هتخصصیي ضشکت سپیذاس ساصُ پاساسگاد تواس حاصل 

 ًواییذ.

 SP-CURING.Wًکتِ : تشای ػول آٍسی هٌاسة اص هادُ کیَسیٌگ تتي 

دیگش سٍش ّای ػول آٍسی تتي، ًظیش استفادُ اص گًَی خیس یا اسپشی یا 

 آب استفادُ ضَد.

 مقذار مصرف :
تسیاس ٍاتستِ تِ هصالح ٍ ضشایط کاسگاّی ٍ  SP-A160هیضاى هصشف تْیٌِ 

تؼٌَاى ًقطِ آغاصیي تشای اًجام آصهایطات ، تا هیضاى هصشف  پشٍطُ است.

دسصذ  5/4  ± 5/1سیواى ، حذٍد کیلَگشم  100لیتش تِ اصاء ّش  06/0

ٍ سٍاًی  300 - 350صل هی گشدد )تشای تتي تا ػیاس سیواى َّاصایی حا

هتَسط( . دس ضشایطی کِ اص هَاد جایگضیي سیواى استفادُ هی ضَد ، تشای 

تخص سیواًی  ءتایذ ایي هَاد سا جض SP-A160هحاسثِ هیضاى هصشف 

ضایص هقذاس هصشف هخلَط دس ًظش گشفت. ٍجَد هیکشٍسیلیس هَجة اف

 َّاصا هی گشدد.

هصشف تیص اص اًذاصُ َّاصا تا دٍ تشاتش هقذاس پیطٌْادی ، تاػث افضایص قاتل 

 تَجِ َّاصایی ٍ دس ًْایت کاّص هقاٍهت فطاسی تتي هی ضَد.

 روش مصرف :
تایذ آى سا تا توام آب  پس اص دستیاتی تِ هقذاس هصشف هٌاسة ایي هحصَل،

 .ًوَدآى هخلَط ، ٍ تِ تتي اضافِ  اختالط تتي یا تخطی اص

 استانذارد:
 :داسد هطاتقت صیش استاًذاسدّای تا هحصَل ایي

ASTM C260-86 / BS 5075 PART2 / DIN 1048 / 

AASHTO M-154 / BS 4887 

 شرایط نگهذاری:

 دسجِ ساًتیگشاد 30تا  3تِ دٍس اص تاتص ًَس خَسضیذ ٍ دس دهای 

 مذت نگهذاری :
 تٌذی اٍلیِِ یك سال دس تست

 نوع بسته بنذی:
 کیلَگشهی 200تطکِ   - کیلَگشهی 20گالي 

 نکات ایمنی :
دس گرشدد.   استفادُ اص ػیٌك، دستکص ٍ لثاس کاس دس صهاى اجرشا تَصریِ هری   

، چطن ٍ یا دّاى ، تالفاصلِ تا آب فرشاٍاى ضستطرَ دادُ ٍ دس    صَست تواس تا پَست

 . صَست لضٍم تِ پضضك هشاجؼِ ضَد

 


