
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 فیتيص
و کلً نيبتلب ةلر ىهازٌلال جَنهدکييلد ان ٌاشلث  دوم روان کييده ىصل از  اصالح طدهآب کاٌيده ندصَل یک   CLS-300ةا کد  ®Parsman Chemichalروان کننده 

 در طرایط دنایی و ندهبی  رم اشث. نياشبایو ندصَل دارال قاةلهث خفظ اشالنپ  ةاطد. نی جهانی فصَلةحو در نصرف کييد ان 
 

 ميارد کاربرد

 ٌال خَد نحراکم ةحو (SCC) 

 پذیر پهپٌال  ةحو 

  ٌال ةا دوام ةاال ةحو 

  ٌال ةا عهلکرد ةاال ةحو (HPC) 

  ریزل خجهم ةحو 

  کمٌال ةا ىفَذپذیرل  ةحو 

 وا مزایا و ویژگی

CLS-300  اشث کً دارال  نهگيَشَنفَىات ةر پایً اصالح طده یندصَن

 ةاطد:  نی اثرات زیر ةر رول ةحو جازه و شخث طده اشث

 :در افزایض نقاونث  نَجب کاهنده میسان آب در کارایی یکسان

 ةراةر درآب و عياصر طهههایی خ  طده در آب، نقاونث  نقاة  ىفَذ

نيبتب  ندهبیٌهً طرایط  درىفَذ دل اکصهد کرةو و افزایض دوام 

 د. رد نی EN 206-1ةر اشحاىدارد 

 :جَنهد  افسایش دهنده کارایی در نسبت آب به سیمان یکسان

 کيد. ةحو خَد نحراکم را نهصر نی

 ٌال ةا  ةحو)ةً ویژه ةرال  کاهنده همسمان میسان آب و سیمان

جَنهد طدن  جر اقحصادل نَجبیکصان  رواىی در :نهزان شههان ةاال(

، کاٌض طدنخظک ىاطی از طد ی  جهعطَد. کاٌض  نیةحو 

 و خجهم ٌال ریزل در ةحوو دنا شههان شهَن جاٌهدراىاطی از خرارت 

  ردد. نی ةا جَجً ةً کاٌض جرك خَرد ی ٌا افزایض شخحی شازه ىهز

  خه  در خفظ کارایی طَالىی ندت ةحو در آب و ٌَال  رم و

 ٌال طَالىی نصافث

 

 مصرف نکات

CLS-300 جَنهد  لةرا ،جهانی فصَل در در کارخاىً ةحو ةحو دهجَن لةرا

)رواىی(، نخصَصا در طرایبی کً فاصلً خه   ییکارا خفظةحو ةا قاةلهث 

 لةرا اخحالط لٌا طرح از ندصَل ویا رود. قاة  جَجً اشث، ةً کار نی

 اشحاىدارد نباةب ةانخحلف  دوام و ةَدن نعرضدر  ،یرواى ٌال کالس

 لروهپ ةرجصحً دوام و ثهفهک ،لاقحصاد و یفي لاینزا ةا ، EN 206ییاروپا

 .کيد ین

 شيگ از جيٍا و دهىکي اشحفاده خظک لٌا شيگداىً از جاثهر ةهظحر لةرا

 از ضهپ صَرت ویا رهغ در. دیهىها اشحفاده آب ةا طده اطتاع لٌا داىً

. دهکي نخلَط آب از یةخظ ةا را خظک لٌا داىً شيگ ،اصلی اخحالط

ٌهچيهو در  .ىهایهد اضافً آب ةا ٌهزنان کارخاىً کصرهن در را یافزودى

دقهقً  5کانهَن خه  ةحو، خداق  ةً ندت  داخ  نهکصر صَرت اشحفاده در

 ةً صَرت یکيَاخث نخلَط ىهایهد.

 زیر اشث: نَادٌا و  ایو ندصَل شاز ار ةا افزودىی

  ندصَالت پایً نهکروشهلهس: شرل ندصالتMegaGel 

 دیر هر کييده:  ٌال افزودىیParsmanChemical® R200   ةلرال

جاخهر ةهظحر در  هرش )آب و ٌَال ةصهار  رم و نصلافث خهل  

 ةحو ةصهار طَالىی(

 نيتصط کييده ٌال افزودىی 

 مشخصات فنی

 ماده پایه لیگنوسولفونات اصالح شده

 شکل ظاهری مایع

 رنگ ای تیره قهوه

g/cm3 05/0 ±  1/1  چگالی 

7-6  pH 

 نقطه انجماد C ˚0  تقریبا

 میسان کلر فاقد کلراید

 قلیاییتمیسان  درصد 1کمتر از  

 میسان مصرف توصیه شده مصارف معمولوزن سیمان برای درصد  5/1تا  5/0  

 2-3و  1-3 ٌال جدول 2330-2اشحاىدارد نلی 
ASTM C494 Type F&G  

EN 934-2 

 استاندارد

® 

 لیگنوسولفوناتبر پایه اصالح شده  کننده روان

 باالکاونده آب با خاصیت حفظ اسالمپ 

 



 
 

 

 ٌَازا ٌال افزودىی 

 کاٌض جهع طد ی ٌال افزودىی 

 نَاد عه  آورل ةرال ةحو ىهایان 

 روغو قانب نعهَنی 

 بسته بندی

نهحلرل و  20ٌال  در  انو  CLS-300ةا کد  ®Parsman Chemichalندصَل

 طَد. نهحرل عرضً نی 220ٌال  ةظکً

ٌال  نهحرل و جاىکر 1000 ٌال نخزن در انکان عرضً ایو ندصَلٌهچيهو 

 وجَد دارد.خه  ىهز 

 شرایط نگىداری

شال در جال خظک در ةصحً ةيدل اصلی و  1جَاىد ةرال خداق   ندصَل نی

 درجً شاىحهگراد ىگٍدارل طَد. 35جا  5در دنال  پلهپ

 

 

 ميارد ایمنی

را ةلً دقلث نبانعلً  ز ندصَل نبفا ةر ً اطالعات ایهيلیقت  از اشحفاده ا

 هد یا دشحَرانعه  ایهيی رول ةصحً ةيدل را ةخَاىهد.یىها

 خدمات فنی

 شاخحهان ٌهَاره در دشحرس طهاشث جا درفيی واخد پارشهان طههی  ةخض

 رشان طها ةاطد.  یارل ،ةٍهيً از ندصَالت اشحفاده صدهح و

 

 اطالعات تماس:
 واحد پارسمان شیمی ساختمان

آدرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان آقازاده فرد )اطلسی(، خیاباان پاانسده ،   

 04پالک 

  465-81957شماره تماس: 

 465-66614814دورنگار: 

 info@parsmanchemical.comپست الکترونیک: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

www.parsmangroup.com 

ٌلال اطالعلات فيلی ةلً روز طلده اطلالع رشلاىی  اصالح قرار  هرد کً در ةر ًٌال آزناةظگاٌی اشث. اطالعات فَق نهکو اشث نَرد  ایو اطالعات ةر اشاس ججرةهات نا و آخریو ىحایج ارزیاةی

روز جلریو ٌال اطالعات فيی ةً صَرت نصحهر ةً روز طده و ٌههظلً ةلً  طَد کً در آن ةر ً اطالع رشاىی نی  www.parsmangroup.comآجی اطالعات در وب شایث طَد. جغههرات  نی

فاوت از کهفهث ندصلَل ناىيلد ذخهلره شلازل ىصخً قاة  دشحرس اشث.  روه پارشهان نصئَنهث ىحایج ضعهف ىاطی از نَارد غهر نرجتط ةا کهفهث ندصَل یا ىاطی از نعایتی کً از عَانلی نح

 پذیرد. طَد را ىهی اطحتاه ایجاد نی
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