®

افزودهی شیمیایی هوازای بتن

تيصیف
ىدصّل ® Parsman Chemichalةا کس  Foamix AE-200یک افضودٌی ُّازای ةحً ةص پایَی ىّاد ػیيیایی اظث کَ ةا ایجاد ختابُای ُّای ةعییار رییض و یوٍّاریث در
ىلعع ةحٍی و ىالت ظیيان ةاغخ افضایغ ىلاوىث در ةصاةص ظیومُای ذوب و یزتٍسان ػسه و ةا کیاُغ وزن واخیس خجیو ىزهیّ ىٍجیص ةیَ ظیتک ظیازی ىلیاظع و
انيانُای ةحٍی ىیگصدد .اظحفاده ازیً ىدصّل ،ةافث و ػوم ىزهّ ىّرد ٌظص را یوپارچَ و اظفٍجی کصده و كاةهیث پيپپشیصی آن را افضایغ ىیدُس .اییً ىدصیّل
ىٍعتق ةص اظحاٌسارد  ASTM C494و  ISIRI 2930ظصاخی و فصىّنَ ػسه اظث.
جِث کاُغ جٍغُای ٌاػی از افضایغ خجو آب در خیً یذ زدن
اظث.

ميارد کاربرد

 بُبًد عملىشد عایك صًت ي حشاست

 جّنیس اٌّاع كعػات ظتک ةحٍی ىاٌٍس ةهّك ،دیّارُا وغیصه

 مماوعت اص تًسق بته ي مالت

 جّنیس اٌّاع كعػات ىلاوم در ةصاةص ظیومُای ذوب و یزتٍسان
 جّنیس اٌّاع ةحًُا و ىالتُای ظتک و ٌصىال ةا کیفیث ةاال

 مزایا و ویژگیوا

مشخصات فنی

 Foamix AE-200 ىدصّنی ةص پایَ غّاىم ُّازای ػیيیایی اظث
کَ دارای ادصات زیص ةص روی ىزهّ ةحً یا ىالت ظیيان ىیةاػس:
بُبًد واسپزیشی ي پمپ پزیشی :جّنیس ختابُای ریض ُّا در
ظصاظص ةافث ىزهّ  ،ةاغخ ایجاد یک ظصی فضاُای رانی ةیً ذرات
ىیػّد کَ ایً غاىم ،نغضش ذرات جعِیم ىیکٍس.
 افضایش چسبىذگی ي یىىًاختی :ةافث و ػوم ىزهّ

ةَ

واظعَی اظحفاده از ایً ىدصّل ةصّرت یوپارچَ و اظفٍجی
ىیگصدد.
 واَش آب اوذاختگی ي جذاشذگی :ایً ىدصّل ةا ایجاد
ختابُای ةعیار ریض در ىزهّ ةاغخ افضایغ چعتٍسگی ىحلاةم
ذرات ػسه و آٍُگ خصکث آب ةَ ظيث ظعح فّكاٌی را ةعیار کٍس
ىیکٍس .ایً دو غاىم ةاغخ کاُغ جساػسگی و آب اٌسارحگی
ىزهّ ىیگصدد.
 واَش وفًرپزیشی :اظحفاده از ایً ىدصّل ظارحار ىٍافش ىزهّ
ةحٍی را اصالح کصده و ىجصاُای اٌحلال آب را کاُغ ىیدُس.
 واَش ياوىشَای للیایی-سیلیسی :ختابُای ایجاد ػسه در
ىزهّ ةاغخ افضایغ ىلاوىث در ةصاةص واکٍغُای كهیایی-ظیهعی
ىیگصدد.
 افضایش ممايمت دس بشابش سیىلَای ريب ي یخبىذان :ایً
ىدصّل ةا ایجاد ختابُای ةعیار زیاد و ةا اةػاد ةعیار ریض ،ظارحار
خفصات ىّجّد در ىزهّ را اصالح کصده و اجصاالت ىّیصگی را
کاُغ ىیدُس .ةسیً جصجیب از ةِو پیّظحگی خفصات در خیً فصآیٍس
یذ و ذوب جهّگیصی ىیػّدُ .يچٍیً وجّد ختابُای ریض
ظصاظصی ُّا در ىزهّ در واكع ةَ غٍّان ىواٌی از غيس جػتیَ ػسه

شىل ظاَشی

مایع

سوگ

بی رنگ

چگالی

1/220 ± 2/20 g/cm3

pH

6-7 @ 02 ° C
0˚ C

ومطٍ اوجماد

تقریبا

میضان ولش

فاقد کلراید

میضان للیاییت

کمتر از  1درصد

 2/20تا  2/20درصد وزنی سیمان؛ بسته به درصد هوای
میضان مصشف تًصیٍ شذٌ
مورد انتظار
اظحاٌسارد ىهی  2330-2و 2330-1

استاوذاسد

ASTM C494

نکات مصرف
ىدصّل  Foamix AE-200جِث جّنیس ىلاظع ةحٍی ىلاوم در ةصاةص
یزتٍسان و ظایص انيانُای ظتک ةحٍی جّظػَ داده ػسه اظث .ةيٍظّر
اظحفاده از ایً ىدصّل در ةچیٍگ ،ةِحص اظث ةَ آب ىصصفی در ةحً ،كتم از
افضودن ػً و ىاظَ اضافَ گصدد .ظصف ىدحّی آب و ىّاد ُّازا ةایس ةا دكث
ىزهّ ػّد جا ىدصّل جّنیس ختاب کٍس .ایً ىدصّل را ىیجّان ةػٍّان
غاىم ختابزا ةصّرت ىعحلیو ةَ ىیوعص ةحً ٌیض اضافَ ٌيّد .در ایً صّرت
خحيا ىیوعص خساكم  5دكیلَ ةایس ىّاد رو ُو ةضٌس جا ختابُا ةصّرت
ظصاظصی و یوٍّارث در جيام ٌلا ایجاد ػّد
ایً ىدصّل ظازگار ةا افضودٌیُا و ىّاد زیص اظث:
@


 ىیوصوظیهیط واکٍغ پشیص (ظیهیوا فّم)

افضودٌیُای کاٍُسه آب ظصی Fluentis

 افضودٌیُای دیصگیص کٍٍسهParsmanChemical® R200 :

 افضودٌیُای ىٍتعط کٍٍسه

ميارد ایمنی
كتم از اظحفاده از ىدصّل نعفا ةصگَ اظالغات ایيٍیی را ةیَ دكیث ىعانػیَ
ٌياییس یا دظحّرانػيم ایيٍی روی ةعحَ ةٍسی را ةزّاٌیس.

 افضودٌیُای کاُغ جيع ػسگی
 ىّاد غيم آوری ةصای ةحً ٌيایان
 روغً كانب ىػيّنی

خدمات فنی

بسته بندی
ىدصّل ® Parsman Chemichalةا کس  Foamix AE-200در گانًُای
 20نیحصی و ةؼوَُای  220نیحصی غصضَ ىیػّد.
ُيچٍیً اىوان غصضَ ایً ىدصّل در ىزضنُای  1000نیحصی ٌیض وجّد
دارد.

ةزغ فٍی واخس پارظيان ػیيی ظارحيان ُيّاره در دظحصس ػياظث جا در
اظحفاده صدیح و ةِیٍَ از ىدصّالت ،یاریرظان ػيا ةاػس.
اطالعات تماس:
ياحذ پاسسمان شیمی ساختمان
آدسس :تُشان ،بلًاس میشداماد ،خیابان آلاصادٌ فشد (اطلسی) ،خیاباان پااوضدَ ،
پالن 04

شرایط نگىداری

شماسٌ تماس465-81957 :

ىدصّل ىیجّاٌس ةصای خساكم  1ظال در جای رؼک در ةعحَ ةٍسی اصهی و
پهيپ در دىای  5جا  35درجَ ظاٌحیگصاد ٌگِساری ػّد.

ديسوگاس465-66614814 :
پست الىتشيویهinfo@parsmanchemical.com :

www.parsmangroup.com
ایً اظالغات ةص اظاس ججصةیات ىا و آرصیً ٌحایج ارزیاةی ُای آزىاةؼگاُی اظث .اظالغات فّق ىيوً اظث ىّرد اصالح كصار گیصد کَ در ةصگَُیای اظالغیات فٍیی ةیَ روز ػیسه اظیالع رظیاٌی
ىیػّد .جغییصات آجی اظالغات در وب ظایث  www.parsmangroup.comاظالع رظاٌی ىیػّد کَ در آن ةصگَ ُای اظالغات فٍی ةَ صّرت ىعحيص ةَ روز ػسه و ُيیؼیَ ةیَ روز جیصیً
ٌعزَ كاةم دظحصس اظث .گصوه پارظيان ىعئّنیث ٌحایج ضػیف ٌاػی از ىّارد غیص ىصجتط ةا کیفیث ىدصّل یا ٌاػی از ىػایتی کَ از غّاىهی ىحفاوت از کیفیث ىدصیّل ىاٌٍیس ذرییصه ظیازی
اػحتاه ایجاد ىیػّد را ٌيیپشیصد.
ویصایغ1400/07/04 :

Parsman Chemical® Foamix AE-200

