
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 فیتوص
بسواا  بواا ز وه کوط قنبرون بود ناا هوا          عملکود  جدیود بوا    نسو  یک کاهنده قوی  ب  ز     FLUENTIS PWR-903با کد  ®Parsman Chemichalابر روان کننده 

 ز ه. قختلف   شدزیط  قایی و قحابی  قبلی زین قحصیل  ز ز  قابلاه حفظ ز القپ  باشد. قی ها  قختلف بتن    فص و قصدف کنندگان تیلادکنندگان 
 

 موارد کاربرد

 ها  خی  قتدزکم بتن (SCC) 

  بااها  با ققاوقه  بتن 

  پذید پمپها   بتن 

  ها  با  وزم باا بتن 

  ها  با عملکد  باا بتن (HPC) 

  کمها  با نفیذپذید   بتن 

 ها مزایا و ویژگی

FLUENTIS® PWR-903  بد پایط پلی کدبیکساالت نس   یقحصیل

زثدزت  ید بد  و  بتن تا ه و  خه جدید با عملکد  باا ز ه کط  ز ز  

 باشد:  قی شده ز ه

 :بساا  زفززیش  قیجب کاهنده قوی میزان آب در کارایی یکسان

ب  و عناصد شاماایی     ققاب  نفیذققاوقه فشا  ، ققاوقه  باا 

نفیذ    زکساد کدبن و زفززیش     بدزبدح  شده    ب ، ققاوقه 

 EN 206-1قنبرن بد ز تاندز    قحابیهمط شدزیط     وزم 

  .گد  قی

 کارایی در نسبت آب به سیمان  افزایش دهنده بسیار قوی

 کند. تیلاد بتن خی  قتدزکم  ز قاسد قی یکسان:

 ها  با  بتن)بط ویژه بدز   کاهنده همزمان میزان آب و سیمان

تیلاد شدن  تد زقتصا   قیجبیکسان   وزنی    :قاززن  امان باا(

، کاهش شدنخشک ناشی ز  شدگی  جمعشی . کاهش  قیبتن 

 و حجام ها   یز     بتنو  قا  امان  این تاهاد زناشی ز  حدز ت 

 گد  . قی با تیجط بط کاهش تدک خی  گی ها زفززیش  ختی  ا ه ناز

 ها   و حم     قسافه حفظ کا زیی بتن    ب  و هیز  قعتدل

  اعه. 1تا  طیانی

 ا   فنی و زقتصا   بهانطبا  کدبیکساالت پذید  ویژه پلی وزکنش ، 

 نماید. قختلف  ز فدزهم قیها    امان با ا گا  زقکان فدقیا این 

 با ققاوقه باا    تاابی بط بتن≥ C85. 

 مصرف نکات

FLUENTIS® PWR-903 طیل        کا خانط بتن بتن داتیل  بدز

  و . ، بط کا  قیبتن     قانی  دیعتدبا هدف کسب ققاوقه  ، د  ها  فص 

 و بی ن قعدض    ،ی وزن ها  کالس  بدز زختالط  ها طدح ز  قحصیل نیز

 ، زقتصا  و یفن  ایقزز با ، EN 206ییز وپا ز تاندز   قبابن باقختلف   وزم

 .کند یق  دواپ بدجستط  وزم و هافاک

 ز  تنها و دانکن ز تفا ه خشک  ها  نگدزنط ز  تاثاد باشتد  بدز

 ز  شاپ صی ت نیز داغ   . دیانما ز تفا ه ب  با شده زشراع  ها  نگدزنط

. داکن قخلیط ب  ز  یبخش با  ز خشک  ها  زنط  نگ ،زصلی زختالط

همچنان     .نمایاد زضافط ب  با همزقان کا خانط کسداق     ز یزفزو ن

 قاقط  5کاقاین حم  بتن، حدزق  بط قدت   زخ  قاکسد صی ت ز تفا ه   

 بط صی ت یکنیزخه قخلیط نمایاد.

  ید ز ه: قیز ها و  زین قحصیل  ا گا  با زفزو نی

  وزکنش پذید ) الاکا فیم(قاکدو  الاس 

 کننووده:   و گاوود هووا  زفزو نوویParsmanChemical® AX100  

)ب  و هویز  بسواا     دیعتد بوتن   گادش و کسب ققاوقه بدز  

 ( د 

 قنرسط کننده ها  زفزو نی 

 هیز ز ها  زفزو نی 

 مشخصات فنی

 ماده پایه پلی کربوکسیالت اتر

 شکل ظاهری مایع

 رنگ ای تیره قهوه

g/cm3 20/2 ± 20/2  چگالی 

6-4  pH 

 نقطه انجماد C ˚0  تقریبا

 میزان کلر فاقد کلراید

 قلیاییتمیزان  درصد 2کمتر از  

 میزان مصرف توصیه شده وزن سیمان برای مصارف معمولدرصد  7/2تا  22/2  

 2-9و  1-9 ها  جدول 2392-2ز تاندز   قلی 
ASTM C494 Type F 

EN 934-2 

 استاندارد

® 

FLUENTIS PWR-903 
 

 
 

 

 اتر بر پایه پلی کربوکسیالت کننده ابر روان

 مختلفمناسب برای شرایط دمایی کاهنده بسیار قوی آب 

 



 
 

 

 کاهش جمع شدگی ها  زفزو نی 

 قیز  عم  بو   بدز  بتن نمایان 

 وغن قالب قعمیلی  

 بسته بندی

     FLUENTIS PWR-903بوووا کووود   ®Parsman Chemichalقحصووویل

 شی . لاتد  عدضط قی 222ها   لاتد  و بشکط 22ها   گالن

ها   لاتد  و تانکد 1222 ها  قخزن    قحصیلزقکان عدضط زین همچنان 

 وجی   ز  .حم  ناز 

 شرایط نگهداری

 ال    جا  خشک    بستط بند  زصلی و  1تیزند بدز  حدزق   قحصیل قی

   جط  انتاگدز  نگهدز   شی . 95تا  5    قا   پلمپ

 موارد ایمنی

 ز بوط  قوه قبالعوط       قحصیل لبفا بدگط زطالعات زیمنوی قر  ز  ز تفا ه ز

 اد یا   تی زلعم  زیمنی  و  بستط بند   ز بخیزناد.ینما

 خدمات فنی

  اختمان همیز ه      تدس شما ه تا   فنی وزحد پا  مان شامی  بخش

   ان شما باشد.  یا   ،بهانط ز  قحصیات ز تفا ه صحاح و

 

 اطالعات تماس:
 واحد پارسمان شیمی ساختمان

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

 04پالک 

  425-81957شماره تماس: 

 425-22214814دورنگار: 

 info@parsmanchemical.comپست الکترونیک: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

www.parsmangroup.com 

هوا  زطالعوات فنوی بوط  و  شوده زطوالع   وانی         ها  ب قابشگاهی ز ه. زطالعات فیق قمکن ز ه قی   زصالح قدز  گاد  کط    بدگط زین زطالعات بد ز اس تجدباات قا و بخدین نتایج ز  یابی

ها  زطالعات فنی بط صی ت قستمد بط  و  شده و هماشوط بوط  و  تودین     شی  کط    بن بدگط زطالع   انی قی  www.parsmangroup.comبتی زطالعات    و   ایه شی . تغاادزت  قی

ی ز  قعایری کط ز  عیزقلی قتفاوت ز  کافاه قحصویل قاننود ذخاوده  وا       نسخط قاب    تدس ز ه. گدوه پا  مان قسئیلاه نتایج ضعاف ناشی ز  قیز   غاد قدترط با کافاه قحصیل یا ناش

 پذید . شی   ز نمی زشتراه زیجا  قی
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