
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 فیتيص
ةحً و ىصرف کٍٍ گان کَ ىٍطتق ةر ٌیازُای جّنی کٍٍ گان  اشث كّی اصالح ط هآب کاٍُ ه ىدصّل یک   CLS-400ةا کد   ®Parsman Chemichalروان کننده فوق 

 در طرایط دىایی و ىدیطی گرم اشث. ىٍاشبایً ىدصّل دارای كاةهیث خفظ اشالىپ  ةاط . ىی فصّل جياىیدر 
 

 ميارد کاربرد

 ًُای خّد ىحراکو ةح (SCC) 

 ًپذیر پيپُای  ةح 

  ًُای ةا دوام ةاال ةح 

  ًُای ةا عيهکرد ةاال ةح (HPC) 

  ًریزی خجیو ةح 

  ًکوُای ةا ٌفّذپذیری  ةح 

 وا مزایا و ویژگی

CLS-400  اشث کَ دارای  نیگٍّشّنفٌّات ةر پایَ اصالح ط ه یىدصّن

 ةاط :  ىی اثرات زیر ةر روی ةحً جازه و شخث ط ه اشث

 افزایض  ىّجب میسان آب در کارایی یکسان: قوی کاهنده

آب و عٍاصر طیيیایی خم ط ه در آب،  در ىلاةم ٌفّذىلاوىث 

ُيَ طرایط  درٌفّذ دی اکصی  کرةً و افزایض دوام  در ةراةرىلاوىث 

 د.گرد ىی EN 206-1ىٍطتق ةر اشحاٌ ارد  ىدیطی

 :جّنی   افسایش دهنده کارایی در نسبت آب به سیمان یکسان

 کٍ . ةحً خّد ىحراکو را ىیصر ىی

 ُای ةا  ةحً)ةَ ویژه ةرای  کاهنده همسمان میسان آب و سیمان

جّنی  ط ن  جر اكحصادی ىّجبیکصان  رواٌی در :ىیزان شیيان ةاال(

، کاُض ط نخظک ٌاطی از ط گی  جيعطّد. کاُض  ىیةحً 

 و خجیو ُای ریزی در ةحًو دىا شیيان شیّن جاُی راٌاطی از خرارت 

 گردد. ىی ةا جّجَ ةَ کاُض جرك خّردگی ُا افزایض شخحی شازه ٌیز

  خفظ کارایی طّالٌی ى ت ةحً در آب و ُّای گرم و خيم در

 ُای طّالٌی ىصافث

 

 مصرف نکات

CLS-400 جّنی   یةرا ،جياىی فصّل در در کارخاٌَ ةحً ةحً  یجّن یةرا

)رواٌی(، ىخصّصا در طرایطی کَ فاصهَ خيم  ییکارا خفظةحً ةا كاةهیث 

 یةرا اخحالط یُا طرح از ىدصّل ًیا رود. كاةم جّجَ اشث، ةَ کار ىی

 اشحاٌ ارد ىطاةق ةاىخحهف  دوام و ةّدن ىعرضدر  ،یرواٌ ُای کالس

 یرویپ ةرجصحَ دوام و ثیفیک ،یاكحصاد و یفٍ یایىزا ةا ، EN 206ییاروپا

 .کٍ  یى

 شٍگ از جٍِا و  یٌکٍ اشحفاده خظک یُا شٍگ اٌَ از ةیظحرجاثیر  یةرا

 از ضیپ صّرت ًیا ریغ در.  ییٌيا اشحفاده آب ةا ط ه اطتاع یُا داٌَ

.  یکٍ ىخهّط آب از یةخظ ةا را خظک یُا داٌَ شٍگ ،اصهی اخحالط

ُيچٍیً در  .ٌيایی  اضافَ آب ةا ُيزىان کارخاٌَ کصریى در را یافزودٌ

دكیلَ  5کاىیّن خيم ةحً، خ اكم ةَ ى ت  داخم ىیکصر صّرت اشحفاده در

 ةَ صّرت یکٍّاخث ىخهّط ٌيایی .

 زیر اشث: ىّادُا و  ایً ىدصّل شازگار ةا افزودٌی

  ىدصّالت پایَ ىیکروشیهیس: شری ىدصالتMegaGel 

 دیرگیر کٍٍ ه:  ُای افزودٌیParsmanChemical® R200   ةدرای

جاخیر ةیظحر در گیرش )آب و ُّای ةصیار گرم و ىصدافث خيدم 

 ةحً ةصیار طّالٌی(

 ىٍتصط کٍٍ ه ُای افزودٌی 

 مشخصات فنی

 ماده پایه لیگنوسولفونات اصالح شده

 شکل ظاهری مایع

 رنگ ای تیره قهوه

g/cm3 20/2 ± 51/5  چگالی 

7-6  pH 

 نقطه انجماد C ˚0  تقریبا

 میسان کلر فاقد کلراید

 قلیاییتمیسان  درصد 5کمتر از  

 میسان مصرف توصیه شده وزن سیمان برای مصارف معمولدرصد  1/5تا  1/2  

 2-3و  1-3 ُای ج ول 2330-2اشحاٌ ارد ىهی 
ASTM C494 Type F&G  

EN 934-2 

 استاندارد

® 

 لیگنوسولفوناتبر پایه اصالح شده  کننده روانفوق 

 باالآب با خاصیت حفظ اسالمپ  قوی کاونده

 



 
 

 

 ُّازا ُای افزودٌی 

 کاُض جيع ط گی ُای افزودٌی 

 ىّاد عيم آوری ةرای ةحً ٌيایان 

 روغً كانب ىعيّنی 

 بسته بندی

نیحدری و  20ُای  در گانً  CLS-400ةا ک   ®Parsman Chemichalىدصّل

 طّد. نیحری عرضَ ىی 220ُای  ةظکَ

ُای  نیحری و جاٌکر 1000 ُای ىخزن در اىکان عرضَ ایً ىدصّلُيچٍیً 

 وجّد دارد.خيم ٌیز 

 شرایط نگىداری

شال در جای خظک در ةصحَ ةٍ ی اصهی و  1جّاٌ  ةرای خ اكم  ىدصّل ىی

 درجَ شاٌحیگراد ٌگِ اری طّد. 35جا  5در دىای  پهيپ

 

 

 ميارد ایمنی

را ةدَ دكدث ىطانعدَ  ز ىدصّل نطفا ةرگَ اطالعات ایيٍدیكتم از اشحفاده ا

 ی  یا دشحّرانعيم ایيٍی روی ةصحَ ةٍ ی را ةخّاٌی .یٌيا

 خدمات فنی

 شاخحيان ُيّاره در دشحرس طياشث جا درفٍی واخ  پارشيان طیيی  ةخض

 رشان طيا ةاط .  یاری ،ةِیٍَ از ىدصّالت اشحفاده صدیح 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 

ُدای اطالعدات فٍدی ةدَ روز طد ه اطدالع رشداٌی  اصالح كرار گیرد کَ در ةرگَُای آزىاةظگاُی اشث. اطالعات فّق ىيکً اشث ىّرد  ایً اطالعات ةر اشاس ججرةیات ىا و آخریً ٌحایج ارزیاةی

روز جدریً ُای اطالعات فٍی ةَ صّرت ىصحير ةَ روز ط ه و ُيیظدَ ةدَ  طّد کَ در آن ةرگَ اطالع رشاٌی ىی  www.parsmangroup.comآجی اطالعات در وب شایث طّد. جغییرات  ىی

فاوت از کیفیث ىدصدّل ىاٌٍد  ذخیدره شدازی ٌصخَ كاةم دشحرس اشث. گروه پارشيان ىصئّنیث ٌحایج ضعیف ٌاطی از ىّارد غیر ىرجتط ةا کیفیث ىدصّل یا ٌاطی از ىعایتی کَ از عّاىهی ىح

 پذیرد. طّد را ٌيی اطحتاه ایجاد ىی
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