
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 فیتيص
Parsman Chemical® AX-108 ،ظخزث ػخسن  وظیٌن اولیى ظیمان يای يیسرا واکوغجعصیع  ةى واظطى، کى و فاقس کلصایسپایى آةی  مدصٌلی اظث ةا ػکل ظايصی مایع

 ػٌد.  ، ظطح اػتاع آب دارل ةحن را کايغ داده و ماهع از یذ زدگی ةحن در ػصایط آب و يٌایی ظصد میةحنزوديوگام 
 

  ميارد کاربرد

 ةحن ریضی در يٌای ظصد 

 يای پاػؼی ةحن 

 يای معلح پیغ جویسه و یخا پخط کؼخیسه ةخا روش  مواظب ةصای ةحن

 عمل آوری ةزار یا معمٌلی.

  يای معلح پیغ ظارحى ةصای ةحنمواظب 

 وا مزایا و ویژگی

Parsman Chemical® AX-108  اظث   فصمٌالظیٌن راصةا  یمدصٌل

 ةاػس:  میاثصات زیص ةص روی ةحن جازه و ظزث ػسه کى دارای 

 کايغ زمان گیصش اولیى و هًایی ةحن و مالت 

 افضایغ مقاومث ةحن در ظوین اةحسایی 

  آب و يٌای ظصدکايغ زمان قالب ةصداری در 

 عاری از مٌاد رٌرهسه 

 مصرف نکات

Parsman Chemical® AX-108  در خالث مایع و ةصای ةحن آماده ارائى

مصخلى اولیى ارحالط و يمصاه ةا ظیمان ةى ػٌد. ةًحص اظث این مدصٌل در  می

ةحن اضافى ػٌد. يمچوین در صٌرت اضافى همٌدن این مدصٌل  آب ارحالط

يای خمل ةحن( ضصوری اظث، ةى  ةى مزلٌط هًایی ةحن )در دارل ماػین

 دقیقى ةا دور جوس عمل ارحالط اهجام ػٌد. 3مست 

 زیص اظث: مٌاديا و  این مدصٌل ظازگار ةا افضودهی

  واکوغ پشیص )ظیلیکا فٌم(میکصو ظیلیط 

 ماهوخخس :فخخٌر روان کووخخسه يخخای افضودهی Fluentis® HW-510 ،

Fluentis® HW-510P  وFluentis® MW-310  جعخخخصیعةخخخصای 

 (ظصدةیؼحص در گیصش )آب و يٌای 

 موتعط کووسه يای افضودهی 

 يٌازا يای افضودهی 

 کايغ جمع ػسگی يای افضودهی 

 مٌاد عمل آوری ةصای ةحن همایان 

 روغن قالب معمٌلی 

 بسته بندی

و  یگصمکیلخخخٌ 25يخخخای  در گالن Parsman Chemical® AX-108مدصخخخٌل 

 امکان عصضى این مدصٌليمچوین  ػٌد. عصضى می یگصمکیلٌ 250يای  ةؼکى

 وجٌد دارد.يای خمل هیض  و جاهکص کیلٌگصمی 1300 يای مزضن در

 شرایط نگىداری

ظال در جای رؼک در ةعحى ةوسی اصلی و  1جٌاهس ةصای خساقل  مدصٌل می

 درجى ظاهحیگصاد هگًساری ػٌد. 35جا  0در دمای  پلمپ

 ميارد ایمنی

را ةخى دقخث مطالعخى  ز مدصٌل لطفا ةصگى اطالعات ایموخیقتل از اظحفاده ا

 یس یا دظحٌرالعمل ایموی روی ةعحى ةوسی را ةزٌاهیس.یهما

 خدمات فنی

 ظارحمان يمٌاره در دظحصس ػماظث جا درفوی واخس پارظمان ػیمی  ةزغ

 رظان ػما ةاػس. یاری ،ةًیوى از مدصٌالت اظحفاده صدیح و

  

 مشخصات فنی

 ظاهریشکل  مایع

 رنگ بی روگ

g/cm3 01/0 ± 1/1  چگالی 

11-10 pH 

 میسان کلر فاقد کلراید

 میسان مصرف توصیه شده یمعمول های بته وزن سیمان برای مصارفدرصد  3تا  1  

 7و  6يای  جسول 2930-2اظحاهسارد ملی 
ASTM C494 Type A  

EN 934-2 

 استاندارد

® 

 با عملکرد باال و ضدیخ بتن مسلح زود سخت کننده

 بتن مسلح و مالتمخصوص 

 



 
 

 

 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 

يخای اطالعخات فوخی ةخى روز ػخسه اطخالع رظخاهی  اطالعات فٌر ممکن اظث مٌرد اصالح قصار گیصد کى در ةصگىيای آزماةؼگايی اظث.  این اطالعات ةص اظاس ججصةیات ما و آرصین هحایج ارزیاةی

معحمص ةى روز ػسه و يمیؼخى ةخى روز جخصین يای اطالعات فوی ةى صٌرت  ػٌد کى در آن ةصگى اطالع رظاهی می  www.parsmangroup.comآجی اطالعات در وب ظایث ػٌد. جغییصات  می

فاوت از کیفیث مدصخٌل ماهوخس یریخصه ظخازی هعزى قاةل دظحصس اظث. گصوه پارظمان معئٌلیث هحایج ضعیف هاػی از مٌارد غیص مصجتط ةا کیفیث مدصٌل یا هاػی از معایتی کى از عٌاملی مح

 پشیصد. ػٌد را همی اػحتاه ایجاد می
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