
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 فیتيص
ةصلاا  ةلاا اشلث کلً نيبتلن ةلر ىاازٌلای  عهلکلر جدیلد ةلا  ىصل یک کاٌيده قَی آب از   FLUENTIS HP-SR500ةا کد  ®Parsman Chemichalابر روان کننده 

 ایو ندصَل  ا ای قاةلاث خفظ اشالنپ ةاا    طرایط  نایی و ندابی ةصاا  گرم اشث. ةاطد. ةحو    فص  جاةصحان نیو نصرف کييدگان جَلادکييدگان 
 

 ميارد کاربرد

 ٌای خَ  نحراکم ةحو (SCC) 

  ةااٌای ةا نقاونث  ةحو 

  پذیر پهپٌای  ةحو 

  ٌای ةا  وام ةاا ةحو 

  ٌای ةا عهلکر  ةاا ةحو (HPC) 

  یزی خجام ةحو  

  کمٌای ةا ىفَذپذیری  ةحو 

 وا مزایا و ویژگی

FLUENTIS® HP-SR500  ةر پایً پلی کرةَکصاالت ىص   یندصَل

اثرات زیر ةر  وی ةحو جازه و شخث جدید ةا عهلکر  ةاا اشث کً  ا ای 

 ةاطد:  نی اشثطده 

 :ةصاا  افزایض  نَجب کاهنده قوی میسان آب در کارایی یکسان

آب و عياصر طاهاایی     نقاة  ىفَذنقاونث فظا ی، نقاونث  ةاای

ىفَذ  ی اکصاد کرةو و افزایض     ةراةرخ  طده    آب، نقاونث 

 EN 206-1نيبتن ةر اشحاىدا    ندابیٌهً طرایط     وام 

  .گر  نی

  ارایی در نسبت آب به سیمان یکساندهنده قوی کافسایش 

 

 ٌای ةا  ةحو)ةً ویژه ةرای  کاهنده همسمان میسان آب و سیمان

جَلاد طدن  جر اقحصا ی نَجبیکصان   واىی    :نازان شاهان ةاا(

، کاٌض طدنخظک ىاطی از طدگی  جهعطَ . کاٌض  نیةحو 

 و خجام ٌای  یزی    ةحوو  نا شاهان شاَن جاٌاد اىاطی از خرا ت 

 گر  . نی ةا جَجً ةً کاٌض جرك خَ  گی ٌا افزایض شخحی شازه ىاز

      خفظ کا ایی طَاىی ندت ةحو    آب و ٌَای گرم و خه

 ٌای طَاىی نصافث

 شازی فيی و اقحصا ی ةٍايًةا  کرةَکصاالت پذیری ویژه پلی واکيض، 

 ىهاید. فراٌم نینخحلف  ا ٌای  شاهان شازگا  ةاانکان فرنَاشاَن 

 ةا نقاونث ةاا   شحااةی ةً ةحو≥ C85. 

 مصرف نکات

FLUENTIS® HP-SR500 طَل        کا خاىً ةحو ةحو داجَل یةرا

) واىی(، نخصَصا     ییکا ا خفظجَلاد ةحو ةا قاةلاث  یةرا جاةصحان، فص 

 از ندصَل ویا  و . طرایبی کً فاصلً خه  قاة  جَجً اشث، ةً کا  نی

نخحلف   وام و ةَ ن نعرض    ،ی واى ٌای کالس یةرا اخحالط یٌا طرح

 و ثافاک ،یاقحصا  و یفي یاینزا ةا ، EN 206ییا وپا اشحاىدا   نباةن ةا

 .کيد ین یرواپ ةرجصحً  وام

 شيگ از جيٍا و داىکي اشحفا ه خظک یٌا شيگداىً از جاثار ةاظحر یةرا

 از ضاپ صَ ت ویا راغ   . دیاىها اشحفا ه آب ةا طده اطتاع یٌا  اىً

. داکي نخلَط آب از یةخظ ةا  ا خظک یٌا  اىً شيگ ،اصلی اخحالط

ٌهچياو     .ىهایاد اضافً آب ةا ٌهزنان کا خاىً کصران     ا یافزو ى

 قاقً  5کاناَن خه  ةحو، خداق  ةً ندت   اخ  ناکصر صَ ت اشحفا ه   

 ةً صَ ت یکيَاخث نخلَط ىهایاد.

 زیر اشث: نَا ٌا و  ایو ندصَل شازگا  ةا افزو ىی

  واکيض پذیر )شالاکا فَم(ناکرو شالاس 

 یرگار کييده:  ٌای افزو ىی ParsmanChemical® R200   ةلرای

جاخار ةاظحر    گارش )آب و ٌَای ةصاا  گرم و نصلافث خهل  

 ةحو ةصاا  طَاىی(

 نيتصط کييده ٌای افزو ىی 

 مشخصات فنی

 ماده پایه پلی کربوکسیالت اتر

 شکل ظاهری مایع

 رنگ ای تیره قهوه

g/cm3 20/2 ±  02/0  چگالی 

6-4  pH 

 نقطه انجماد C ˚0  تقریبا

 میسان کلر فاقد کلراید

 قلیاییتمیسان  درصد 0کمتر از  

 میسان مصرف توصیه شده وزن سیمان برای مصارف معمولدرصد  9/2تا  05/2  

 2-3و  1-3 ٌای جدول 2330-2اشحاىدا   نلی 
ASTM C494 Type F&G  

EN 934-2 

 استاندارد

® 

 اتر بر پایه پلی کربوکسیالت قوی کننده روان فوق

 کاونده قوی آب با خاصیت حفظ اسالمپ باال

 



 
 

 

 ٌَازا ٌای افزو ىی 

 کاٌض جهع طدگی ٌای افزو ىی 

 نَا  عه  آو ی ةرای ةحو ىهایان 

 وغو قالب نعهَلی  

 بسته بندی

     FLUENTIS HP-SR500ةلللا کلللد  ®Parsman Chemichalندصلللَل

 طَ . لاحری عرضً نی 220ٌای  لاحری و ةظکً 20ٌای  گالو

ٌای  لاحری و جاىکر 1000 ٌای نخزن    انکان عرضً ایو ندصَلٌهچياو 

 وجَ   ا  .خه  ىاز 

 شرایط نگىداری

شال    جای خظک    ةصحً ةيدی اصلی و  1جَاىد ةرای خداق   ندصَل نی

   جً شاىحاگرا  ىگٍدا ی طَ . 35جا  5    نای  پلهپ

 

 

 ميارد ایمنی

 ا ةلً  قلث نبالعلً  ز ندصَل لبفا ةرگً اطالعات ایهيلیقت  از اشحفا ه ا

 اد یا  شحَ العه  ایهيی  وی ةصحً ةيدی  ا ةخَاىاد.یىها

 خدمات فنی

 شاخحهان ٌهَا ه     شحرس طهاشث جا   فيی واخد پا شهان طاهی  ةخض

  شان طها ةاطد.  یا ی ،ةٍايً از ندصَات اشحفا ه صداح 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 

ٌلای اطالعلات فيلی ةلً  وز طلده اطلالع  شلاىی  اصالح قرا  گار  کً    ةرگًٌای آزناةظگاٌی اشث. اطالعات فَق نهکو اشث نَ    ایو اطالعات ةر اشاس ججرةاات نا و آخریو ىحایج ا زیاةی

 وز جلریو ٌای اطالعات فيی ةً صَ ت نصحهر ةً  وز طده و ٌهاظلً ةلً  طَ  کً    آن ةرگً اطالع  شاىی نی  www.parsmangroup.comآجی اطالعات    وب شایث طَ . جغاارات  نی

فاوت از کافاث ندصلَل ناىيلد ذخالره شلازی ىصخً قاة   شحرس اشث. گروه پا شهان نصئَلاث ىحایج ضعاف ىاطی از نَا   غار نرجتط ةا کافاث ندصَل یا ىاطی از نعایتی کً از عَانلی نح

 پذیر . طَ   ا ىهی اطحتاه ایجا  نی
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