فوق روان کننده PC-1

FARA-PLAST PC-1

فوق روان کننده بتن  PC-1يك فوق روان ساز بتن ويژه پلی کربوکسیالتی میباشد که بر اساس
آخرين تحقیقات و يافته های علمی اين دسته از پلیمرها عمده ترين نقش را در ببوشود خشوا
مواد افزودنی بتن خواهند داشت که در تولید فوق روان کننشده بشتن  PC-1بشه آن توهشه ويشژه
گشته و اين امر باعث شده تا اين فوق روان کننده نسوت به مواد بشا پايشه مششابه متمشايز گشردد.
اين افزودنی با استاندارد ASTM C494 type Gو استاندارد ملی ايران  ISIRI 2930مطابقشت
دارد .
» موارد کاربرد








زمان حفظ اسالمپ  30الی  45دقیقه.

»مزایای فوق روان کننده :FARA- PLAST PC-1
 -افزاي

بسیار زياد مقاومت فشاری در سنین مختلف در يك کارايی ثابت با کاه

نسوت آب

به سیمان
FARA-PLAST PC1

اهرای بتن دالبا  ،پی ها ،ستونبا  ،ديوارها و پلبا و .....
تولید قطعات پی ساخته .
بتن های پی تنیده .
کف های سخت صنعتی .

» خواص و اثرات










کاه قابل مالحظه نسوت آب به سیمان
کاه نسوت آب به سیمان حدود  % 15الی % 30
افزاي روانی بتن (افزاي اسالمپ ) .
سبولت پمپاژ و کاه استبالك تجبیزات .
افزاي انسجام بتن .
کاه نفوذپذيری بتن.
افزاي مقاومت فشاری .
سازگاری با انواع سیمان پرتلند.

يكسان:
مقاومت
كسب
برای
مصرفی
سيمان
ميزان
كاهشبر اساس تجربيات كارگاهی و آزمايشگاهی امكان كاهش سيمان مصرفی در هر متر مكعب
برای بتن های با رده مقاومتی مختلف توسط ماده فوق روان کننده بتن  Fabcrete-101به شرح
زير بدست آمده است:

-افزايش روانی بتن بدون افزايش ميزان آب به سيمان

FARA-PLAST PC1

مقادير داده شده بر حسب تجربيات به دست آمده از مصالح ،شرايط مصرف ،نوع سيمان و
وضعيت آب و هوای مناطق مختلف متوسط گيری شده و بديهی است كه نتايج آزمايش در
شرايط ويژه هر كارگاه مقدار دقيق مصرف در هر متر مكعب را تعيين خواهد كرد.
امكان ايجاد تغييرات مثبت در ميزان هوای بتن به كمك تغيير در دز مصرفی فوق روان کننده بتن
Fabcrete-101
FARA-PLAST
PC1

FARA-PLAST PC1
FARA-PLAST PC1

FARA-PLAST PC-1

-افزايش در ميزان پتانسيل زتا در محيط بتن و كاهش ميزان كار الزم بر روی بتن

حالت فیزيكی :مايع
رنگ :قبوهای روشن
8 ±0/5 :PH
يون کلر :ندارد (کمتر از استاندارد )BS 5075
» نكات فني:

 مناسب برای استفاده با انواع مختلف سیمان و ترکیوات سیمانی هايگزين سیمانی می
باشد.
 بخ پشتیوانی فنی شرکت فرازپايه در هبت ارائه مشاوره فنی مربوط به استفاده از
اين محصول آمادگی خود را اعالم می دارد .

» شرایط نگهداری:
» میزان مصرف:

میزان دقیق مصرف  FARA-PLAST PC-1از طريق آزماي های کارگاهی
مشخص خواهد شد .اما بسته به روانی موردنظر و نوع مصالح سنگی و نسوت آب به سیمان،اين
میزان بین  0/3الی 1/6درصد وزن سیمان مصرفی خواهد بود.

مدت نگبداری  :يك سال در بسته بندی اولیه
شرايط نگبداری  :دور از يخوندان و تاب شديد
و طوالنی نور خورشید
ببترين دمای نگبداری 15 :تا 25درهه سانتی گراد
نوع بسته بندی  :گالن  20لیتری
» حفاظت و ايمنی:

» نحوه مصرف:

می تواند همزمان با بخشی از آب طرح اختالط به دوغاب يا بتن افزوده گردد  ،يا پس
از آماده شدن کامل دوغاب و يا بتن به مخلوط اضافه گردد .
» مشخصات فیزیكي و شیمیایي

وزن مخصو 1/05 ±0/02 gr / cm3:

اين ماده غیر قابل اشتعال است .در صورت برخورد اتفاقی با پوست يا چشم می بايست
فوری شسته شده و به پزشك مراهعه شود.

