
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 فیتوص
و باال است که منطبق بر نیازهاای ووییدکننادنا     عملکردجدید با  نسلیک کاهنده قوی آب از   FLUENTIS MS-350با کد  ®Parsman Chemichalروان کننده  فوق

 این محصول دارای قابلیت حفظ اسالمپ بسیار باال در شرایط دمایی و محیطی بسیار نرم است. باشد. بتن در فصل وابستا  میمصرف کنندنا  
 

 موارد کاربرد

 های خود متراکم بتن (SCC) 

  باالهای با مقاومت  بتن 

  پذیر پمپهای  بتن 

  های با دوام باال بتن 

  های با عملکرد باال بتن (HPC) 

  ریزی حجیم بتن 

  کمهای با نفوذپذیری  بتن 

 ها مزایا و ویژگی

FLUENTIS® MS-350  بر پایه پلی کربوکسیالت نسل  یمحصوی

اثرات زیر بر روی بتن وازه 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 شرایط  دردوام 

 د.نرد می

  دهنده بسیار قوی کارایی در نسبت آب به سیمان افزایش

 کند. وویید بتن خود متراکم را میسر می یکسان:

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

وویید شد   ور اقتصادی موجبیکسا   روانی در :میزا  سیما  باال(

، کاهش شد خشک ناشی از شدنی  جمعشود. کاهش  میبتن 

 و حجیم های ریزی در بتنو دما سیما  سیو  واهیدراناشی از حرارت 

 نردد. می با ووجه به کاهش ورک خوردنی ها افزایش سختی سازه نیز

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

 های طوالنی مسافت

 سازی فنی و اقتصادی بهینهبا  کربوکسیالت پذیری ویژه پلی واکنش، 

 نماید. مختلف را فراهم میهای  سیما  سازنار باامکا  فرموالسیو  

 با مقاومت باال  دستیابی به بتن≥ C85. 

 مصرف نکات

FLUENTIS® MS-350 فصلطول  در در کارخانه بتن بتن دیووی یبرا 

)روانی(، مخصوصا در  ییکارا حفظوویید بتن با قابلیت  یبرا وابستا ،

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

مختلف  دوام و بود  معرضدر  ،یروان های کالس یبرا اختالط یها طرح

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

 .کند یم یرویپ برجسته دوام

 سنگ از ونها و دینکن استفاده خشک یها سنگدانه از واثیر 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 همزما  کارخانه کسریم در را یافزودن

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

 به صورت یکنواخت مخلوط نمایید.

 زیر است: موادها و  این محصول سازنار با افزودنی

  واکنش پذیر )سیلیکا فوم(میکرو سیلیس 

 دیرنیر کننده:  های افزودنیParsmanChemical® R200    بارای

واخیر بیشتر در نیرش )آب و هوای بسیار نرم و مساافت حمال   

 بتن بسیار طوالنی(

 منبسط کننده های افزودنی 

 مشخصات فنی

 ماده پایه پلی کربوکسیالت اتر

 شکل ظاهری مایع

 رنگ ای تیره قهوه

g/cm3 20/2 ±  20/1  چگالی 

0-4  pH 

 نقطه انجماد C ˚0  تقریبا

 کلر میزان فاقد کلراید

 قلیاییتمیزان  درصد 1کمتر از  

 میزان مصرف توصیه شده وزن سیمان برای مصارف معمولدرصد  5/1تا  3/2  

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

EN 934-2 

 استاندارد

® 

 اتر بر پایه پلی کربوکسیالت کننده روان فوق

 باالبسیار کاهنده قوی آب با خاصیت حفظ اسالمپ 

 



 
 

 

 هوازا های افزودنی 

 کاهش جمع شدنی های افزودنی 

  مواد عمل آوری برای بتن نمایا 

 روغن قایب معمویی 

 بسته بندی

های  در ناین  FLUENTIS MS-350با کد  ®Parsman Chemichalمحصول

 شود. ییتری عرضه می 222های  ییتری و بشکه 22

های  ییتری و وانکر 1222 های مخز  در امکا  عرضه این محصولهمچنین 

 وجود دارد.حمل نیز 

 شرایط نگهداری

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

 درجه سانتیگراد نگهداری شود. 95وا  5در دمای  پلمپ

 

 

 موارد ایمنی

را باه دقات مطایعاه     ز محصول یطفا برنه اطالعات ایمنای قبل از استفاده ا

 ید یا دستورایعمل ایمنی روی بسته بندی را بخوانید.ینما

 خدمات فنی

 ساختما  همواره در دسترس شماست وا درفنی واحد پارسما  شیمی  بخش

 رسا  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 

هاای اطالعاات فنای باه روز شاده اطاالع رساانی         اصالح قرار نیرد که در برنههای آزمابشگاهی است. اطالعات فوق ممکن است مورد  این اطالعات بر اساس وجربیات ما و آخرین نتایج ارزیابی

روز وارین  های اطالعات فنی به صورت مستمر به روز شده و همیشاه باه    شود که در آ  برنه اطالع رسانی می  www.parsmangroup.comآوی اطالعات در وب سایت شود. وغییرات  می

فاوت از کیفیت محصاول مانناد ذخیاره ساازی     نسخه قابل دسترس است. نروه پارسما  مسئوییت نتایج ضعیف ناشی از موارد غیر مروبط با کیفیت محصول یا ناشی از معایبی که از عواملی مت

 پذیرد. شود را نمی اشتباه ایجاد می
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