
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 فیتوص
بسیار باال است که منطبق برر نیازهرای    عملکردجدید با  نسلقوی آب از  اقتصادی و یک کاهنده  FLUENTIS HS-500Eبا کد  ®Parsman Chemichalابر روان کننده 

و این محصول دارای قابلیت حفظ اسالمپ بسیار براال در شرراید دمرایی و محیطری گرر        باشد. میبویژه  مختلف سالل وبتن در فصو مصرف کنندگان تولیدکنندگان 

 .های طوالنی حمل بتن است فلذا جهت استفاده کارخانجات تولید کننده بتن بسیار مناسب است مسافت
 

 موارد کاربرد

 کارخانجات تولید بتن 

 ریزی حجیم بتن 

 های خود متراکم تنب (SCC) 

 پذیر پمپهای  بتن 

  های با دوا  باال بتن 

  باالو مقاومت  های با عملکرد  بتن  

 ها مزایا و ویژگی

FLUENTIS® HS-500E  بر پایه پلی کربوکسیالت نسل  یمحصول

اثرات زیر بر روی بتن تازه و سخت جدید با عملکرد باال است که دارای 

 باشد:  می شده است

 :بسیار افزایش  موجب کاهنده قوی میزان آب در کارایی یکسان

آب و عناصر شیمیایی  در مقابل نفوذمقاومت فشاری، مقاومت  باالی

نفوذ دی اکسید کربن و افزایش  در برابرحل شده در آب، مقاومت 

 EN 206-1منطبق بر استاندارد  محیطیهمه شراید  دردوا  

 د.گرد می

  افزایش دهنده بسیار قوی کارایی در نسبت آب به سیمان

 کند. تولید بتن خود متراکم را میسر می یکسان:

 های با  بتن)به ویژه برای  کاهنده همزمان میزان آب و سیمان

تولید شدن  تر اقتصادی موجبیکسان  روانی در :باال(میزان سیمان 

، کاهش شدنخشک ناشی از شدگی  جمعشود. کاهش  میبتن 

 و حجیم های ریزی در بتنو دما سیمان سیون تاهیدراناشی از حرارت 

 گردد. می با توجه به کاهش ترک خوردگی ها افزایش سختی سازه نیز

  گر  و حمل در حفظ کارایی طوالنی مدت بتن در آب و هوای

 های طوالنی مسافت

 سازی فنی و اقتصادی بهینهبا  کربوکسیالت پذیری ویژه پلی واکنش، 

 نماید. مختلف را فراهم میهای  سیمان سازگار باامکان فرموالسیون 

 با مقاومت باال  دستیابی به بتن≥ C85. 

 مصرف نکات

FLUENTIS® HS-500E طول  در در کارخانه بتن بتن دیتول یبرا

)روانی(، مخصوصا در  ییکارا حفظتولید بتن با قابلیت  یبرا تابستان، فصل

 از محصول نیا رود. شرایطی که فاصله حمل قابل توجه است، به کار می

مختلف  دوا  و بودن معرضدر  ،یروان های کالس یبرا اختالط یها طرح

 و تیفیک ،یاقتصاد و یفن یایمزا با ، EN 206ییاروپا استاندارد مطابق با

 .کند یم یرویپ برجسته دوا 

 سنگ از تنها و دینکن استفاده خشک یها سنگدانه از تاثیر بیشتر یبرا

 از شیپ صورت نیا ریغ در. دیینما استفاده آب با شده اشباع یها دانه

. دیکن مخلوط آب از یبخش با را خشک یها دانه سنگ ،اصلی اختالط

همچنین در  .نمایید اضافه آب با همزمان کارخانه کسریم در را یافزودن

دقیقه  5کامیون حمل بتن، حداقل به مدت  داخل میکسر صورت استفاده در

 به صورت یکنواخت مخلوط نمایید.

 زیر است: موادها و  این محصول سازگار با افزودنی

  واکنش پذیر )سیلیکا فو (میکرو سیلیس 

 دیرگیر کننده:  های افزودنیParsmanChemical® R200    بررای

تاخیر بیشتر در گیرش )آب و هوای بسیار گر  و مسرافت حمرل   

 بتن بسیار طوالنی(

 مشخصات فنی

 ماده پایه پلی کربوکسیالت اتر

 شکل ظاهری مایع

 رنگ کهربایی

g/cm3 01/0 ±  00/1  چگالی 

5-3  pH 

 نقطه انجماد C ˚0  تقریبا

 میزان کلر فاقد کلراید

 قلیاییتمیزان  درصد 1کمتر از  

 میزان مصرف توصیه شده وزن سیمان برای مصارف معمولدرصد  0/1تا  10/0  

 2-9و  1-9 های جدول 2392-2استاندارد ملی 
ASTM C494 Type F&G  

EN 934-2 

 استاندارد

® 

FLUENTIS HS-500E 
 

 
 

 

 اتر بر پایه پلی کربوکسیالتاقتصادی  کننده ابر روان

 باالبسیار کاهنده بسیار قوی آب با خاصیت حفظ اسالمپ 

 



 
 

 

 منبسد کننده های افزودنی 

 هوازا های افزودنی 

 کاهش جمع شدگی های افزودنی 

  نمایانمواد عمل آوری برای بتن 

 روغن قالب معمولی 

 بسته بندی

در   FLUENTIS HS-500Eبررررا کررررد  ®Parsman Chemichalمحصررررول

 شود. لیتری عرضه می 222های  لیتری و بشکه 22های  گالن

های  لیتری و تانکر 1222 های مخزن در امکان عرضه این محصولهمچنین 

 وجود دارد.حمل نیز 

 شرایط نگهداری

سال در جای خشک در بسته بندی اصلی و  1تواند برای حداقل  محصول می

 درجه سانتیگراد نگهداری شود. 95تا  5در دمای  پلمپ

 

 

 موارد ایمنی

را بره دقرت مطالعره     ز محصول لطفا برگه اطالعات ایمنری قبل از استفاده ا

 ید یا دستورالعمل ایمنی روی بسته بندی را بخوانید.ینما

 خدمات فنی

 ساختمان همواره در دسترس شماست تا درفنی واحد پارسمان شیمی  بخش

 رسان شما باشد.  یاری ،بهینه از محصوالت استفاده صحیح و

 

 اطالعات تماس:
 واحد پارسمان شیمی ساختمان

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

 04پالک 

  425-81957شماره تماس: 

 425-22214814دورنگار: 

 info@parsmanchemical.comپست الکترونیک: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

www.parsmangroup.com 

هرای اطالعرات فنری بره روز شرده اطرالع رسرانی         های آزمابشگاهی است. اطالعات فوق ممکن است مورد اصالح قرار گیرد که در برگه نتایج ارزیابی این اطالعات بر اساس تجربیات ما و آخرین

های اطالعات فنی به صورت مستمر به روز شده و همیشره بره روز تررین     آن برگه شود که در اطالع رسانی می  www.parsmangroup.comآتی اطالعات در وب سایت شود. تغییرات  می

فاوت از کیفیت محصرول ماننرد ذخیرره سرازی     نسخه قابل دسترس است. گروه پارسمان مسئولیت نتایج ضعیف ناشی از موارد غیر مرتبد با کیفیت محصول یا ناشی از معایبی که از عواملی مت

 پذیرد. میشود را ن اشتباه ایجاد می
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