
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 فیتيص
و نصور  کوً نيبتوب ةور ىیازٌوا  جَنیدکييود ان  اشوث قوَ  ةصیار اصالح طدهآب کاٌيده ندصَل یک   CLS-500ةا کد  ®Parsman Chemichalروان کننده فوق 

 در طرایط دنایی و ندیبی  رم اشث. نياشبایو ندصَل دارا  قاةلیث خفظ اشالنپ  ةاطد. نی جهانی فصَلةحو در کييد ان 
 

 ميارد کاربرد

 ٌا  خَد نحراکم ةحو (SCC) 

 پذیر پهپٌا   ةحو 

  ٌا  ةا دوام ةاال ةحو 

  ٌا  ةا عهلکرد ةاال ةحو (HPC) 

  ریز  خجیم ةحو 

  کمٌا  ةا ىفَذپذیر   ةحو 

 وا مزایا و ویژگی

CLS-500  اشث کً دارا   نیگيَشَنفَىات ةر پایً اصالح طده یندصَن

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

 افزایض  نَجب میسان آب در کارایی یکسان: قوی بسیار کاهنده

آب و عياصر طیهیایی خل طده در آب،  در نقاةل ىفَذنقاونث 

ٌهً طرایط  درىفَذ د  اکصید کرةو و افزایض دوام  در ةراةرنقاونث 

 د. رد نی EN 206-1نيبتب ةر اشحاىدارد  ندیبی

 :جَنید  افسایش دهنده کارایی در نسبت آب به سیمان یکسان

 کيد. ةحو خَد نحراکم را نیصر نی

 ٌا  ةا  ةحو)ةً ویژه ةرا   کاهنده همسمان میسان آب و سیمان

جَنید طدن  جر اقحصاد  نَجبیکصان  رواىی در :نیزان شیهان ةاال(

، کاٌض طدنخظک ىاطی از طد ی  جهعطَد. کاٌض  نیةحو 

 و خجیم ٌا  ریز  در ةحوو دنا شیهان شیَن جاٌیدراىاطی از خرارت 

  ردد. نی ةا جَجً ةً کاٌض جرک خَرد ی ٌا افزایض شخحی شازه ىیز

  خفظ کارایی طَالىی ندت ةحو در آب و ٌَا   رم و خهل در

 ٌا  طَالىی نصافث

 

 مصرف نکات

CLS-500 جَنید   ةرا ،جهانی فصَل در در کارخاىً ةحو ةحو دیجَن  ةرا

)رواىی(، نخصَصا در طرایبی کً فاصلً خهل  ییکارا خفظةحو ةا قاةلیث 

  ةرا اخحالط  ٌا طرح از ندصَل ویا رود. قاةل جَجً اشث، ةً کار نی

 اشحاىدارد نباةب ةانخحلف  دوام و ةَدن نعرضدر  ،یرواى ٌا  کالس

  رویپ ةرجصحً دوام و ثیفیک ، اقحصاد و یفي  اینزا ةا ، EN 206ییاروپا

 .کيد ین

 شيگ از جيٍا و دیىکي اشحفاده خظک  ٌا شيگداىً از ةیظحرجاثیر   ةرا

 از ضیپ صَرت ویا ریغ در. دییىها اشحفاده آب ةا طده اطتاع  ٌا داىً

. دیکي نخلَط آب از یةخظ ةا را خظک  ٌا داىً شيگ ،اصلی اخحالط

ٌهچيیو در  .ىهایید اضافً آب ةا ٌهزنان کارخاىً کصرین در را یافزودى

دقیقً  5کانیَن خهل ةحو، خداقل ةً ندت  داخل نیکصر صَرت اشحفاده در

 ةً صَرت یکيَاخث نخلَط ىهایید.

 زیر اشث: نَادٌا و  ایو ندصَل شاز ار ةا افزودىی

  ندصَالت پایً نیکروشیلیس: شر  ندصالتMegaGel 

 دیر یر کييده:  ٌا  افزودىیParsmanChemical® R200    ةورا

جاخیر ةیظحر در  یرش )آب و ٌَا  ةصیار  رم و نصوافث خهول 

 ةحو ةصیار طَالىی(

 نيتصط کييده ٌا  افزودىی 

 مشخصات فنی

 ماده پایه لیگنوسولفونات اصالح شده

 شکل ظاهری مایع

 رنگ ای تیره قهوه

g/cm3 20/2 ± 02/1  چگالی 

7-6  pH 

 نقطه انجماد C ˚0  تقریبا

 میسان کلر فاقد کلراید

 قلیاییتمیسان  درصد 1کمتر از  

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

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

EN 934-2 

 استاندارد

® 

 لیگنوسولفوناتبر پایه اصالح شده  کننده روانفوق 

 باالآب با خاصیت حفظ اسالمپ  قوی بسیار کاونده

 



 
 

 

 ٌَازا ٌا  افزودىی 

 کاٌض جهع طد ی ٌا  افزودىی 

 نَاد عهل آور  ةرا  ةحو ىهایان 

 روغو قانب نعهَنی 

 بسته بندی

نیحور  و  20ٌا   در  انو  CLS-500ةا کد  ®Parsman Chemichalندصَل

 طَد. نیحر  عرضً نی 220ٌا   ةظکً

ٌا   نیحر  و جاىکر 1000 ٌا  نخزن در انکان عرضً ایو ندصَلٌهچيیو 

 وجَد دارد.خهل ىیز 

 شرایط نگىداری

شال در جا  خظک در ةصحً ةيد  اصلی و  1جَاىد ةرا  خداقل  ندصَل نی

 درجً شاىحیگراد ىگٍدار  طَد. 35جا  5در دنا   پلهپ

 

 

 ميارد ایمنی

را ةوً دقوث نبانعوً  ز ندصَل نبفا ةر ً اطالعات ایهيویقتل از اشحفاده ا

 ید یا دشحَرانعهل ایهيی رو  ةصحً ةيد  را ةخَاىید.یىها

 خدمات فنی

 شاخحهان ٌهَاره در دشحرس طهاشث جا درفيی واخد پارشهان طیهی  ةخض

 رشان طها ةاطد.  یار  ،ةٍیيً از ندصَالت 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 

ٌوا  اطالعوات فيوی ةوً روز طوده اطوالع رشواىی  اصالح قرار  یرد کً در ةر ًٌا  آزناةظگاٌی اشث. اطالعات فَق نهکو اشث نَرد  ایو اطالعات ةر اشاس ججرةیات نا و آخریو ىحایج ارزیاةی

روز جوریو ٌا  اطالعات فيی ةً صَرت نصحهر ةً روز طده و ٌهیظوً ةوً  طَد کً در آن ةر ً اطالع رشاىی نی  www.parsmangroup.comآجی اطالعات در وب شایث طَد. جغییرات  نی

فاوت از کیفیث ندصوَل ناىيود ذخیوره شواز  ىصخً قاةل دشحرس اشث.  روه پارشهان نصئَنیث ىحایج ضعیف ىاطی از نَارد غیر نرجتط ةا کیفیث ندصَل یا ىاطی از نعایتی کً از عَانلی نح

 پذیرد. طَد را ىهی اطحتاه ایجاد نی
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