
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 فیتيص
Parsman Chemichal® R-201  گالردد نياشالب ةالرا   نی ونالت  نيجر ةً جاخیر در گیرش ةحونیزان نصرف  نحياشب ةا. ایو ندصَل اشث نَاد آلیندلَل پایً آةی از

 اشحفاده در طرایط آب و ٌَایی گرم اشث. 
 

 ميارد کاربرد

   ةً نيظَر کاٌض دنا در ندل ةحو ریز  ریز  خجیم ةحو 

 ةحو ریز  شطَح ةزرگ ةا ٌدف کاٌض جػداد درزٌا  شرد 

 ةحو ریز  در ٌَا  گرم 

 ٌا  طَالىی )خحی در طرایط دنایی ىرنال( خهل ةحو در نصافث 

  ًٌا  اجرایی ضرور ىگٍدار  ةحو در زنان طَالىی ةا جَجً ة 

 وا مزایا و ویژگی

Parsman Chemichal® R-201  اشث کً  آلی ةا جرکیتا  یندصَل

 ةاطد:  نی اثرا  زیر ةر رو  ةحو جازه و شخث طده اشثدارا  

  ةاال   ٌاشاغحی زنان گیرش اولیً ةحو در دنا 4جا  1انکان افزایض 

 گراد. درجً شاىحی 30

 ةٍتَد خفظ کارایی و اشتنپ ةحو 

 .ةٍتَد پهپ پذیر  ةحو 

 .ةٍتَد خاصیث آب ةيد  ةحو 

 مصرف نکات

Parsman Chemichal® R-201 طَد.  در خالث نایع و ةرا  ةحو آناده ارائً نی

ةٍحر اشث ایو ندصَل در نرخلً اولیً اخحتط و ٌهراه ةا آب ةً ةحو اضافً 

ندصَل ةً نخلَط ىٍایی ةحو طَد. ٌهچيیو در صَر  اضافً ىهَدن ایو 

دقیقً ةا دور  5جا  3ٌا  خهل ةحو( ضرور  اشث، ةً ند   )در داخل ناطیو

 جيد غهل اخحتط اىجام طَد.

واةصحً ةً طرایط آب و ٌَایی و ىَع  Parsman Chemichal® R-201 غهلکرد

در ا   طَد، ارزیاةی اولیً ةاطد. ةياةرایو جَصیً نی شیهاىی نَرد اشحفاده نی

جػییو نیزان دیرگیر کييدگی ةً نيظَر ةا نصالح نظاةً طرایط دنایی و 

نطلَب و نیزان نصرف ةٍیيً اىجام طَد. ٌهچيیو فراٌم ىهَدن طرایط 

دارد )ةً   غهل آور  نياشب جاثیر ةً شزایی در دشحیاةی ةً ةحو ةا کیفیث

در فرایيد  خصَص ةرا  طرایط گرم و خظک و یا در نَاقع وزش ةاد(.

آور  ةاید جَجً داطث جا ةحو دیرگیر آب زیاد  را جا زنان شخث طدن  غهل

 ةً واشطً جتخیر شطدی از دشث ىدٌد.

ایو ندصَل نهکو اشث نَجب افزایض طده جَصیً  نیزاناشحفاده ةیض از 

کاٌض نقاونث نکاىیکی گردد. در ةرخی نَارد قاةل نتخظً زنان گیرش و 

التحً ةا جَجً ةً ىَع اشث ةا نظکتجی نَاجً طَد.  قالب ةردار  ةحو نهکو

در ةرخی نَارد نهکو اشث نقاونث نکاىیکی ةاالجر  شیهان و دنا  ندیط،

 از ةحو ةدون افزودىی طَد. 

 زیر اشث: نَادٌا و  ایو ندصَل شازگار ةا افزودىی

  واکيض پذیر )شیلیکا فَم(نیکرو شیلیس 

 ناىيالالد :فالالَر روان کييالالده ٌالالا  افزودىی Fluentis® HS-550  و

Fluentis® MS-350   ةرا  جاخیر ةیظحر در گیالرش )آب و ٌالَا

 ةصیار گرم و نصافث خهل ةحو ةصیار طَالىی(

 نيتصط کييده ٌا  افزودىی 

 ٌَازا ٌا  افزودىی 

 کاٌض جهع طدگی ٌا  افزودىی 

 نَاد غهل آور  ةرا  ةحو ىهایان 

 روغو قالب نػهَلی 

 

 بسته بندی

ٌا   و ةظکً کیلَیی 20ٌا   در گالو  Parsman Chemichal® R-201ندصَل 

 در انکالان غرضالً ایالو ندصالَلٌهچيالیو  طالَد. غرضالً نالی کیلَیی 220

 وجَد دارد.ٌا  خهل ىیز  لیحر  و جاىکر 1000 ٌا  نخزن

 مشخصات فنی

 ماده پایه ترکیبات آلی

 شکل ظاهری مایع

 رنگ بی رنگ

g/cm3 01/0 ± 090/1  چگالی 

10-8 pH 

 نقطه انجماد C ˚0  تقریبا

 میسان کلر فاقد کلراید

 شده میسان مصرف توصیه وزن سیمان برای مصارف معمولدرصد  8/0تا  3/0  

 8جدول  2330-2اشحاىدارد نلی 
ASTM C494 Type B  

EN 934-2 

 استاندارد

® 

 با خاصیت تاخیر در گیرش بتن قوی دیرگیر کننده

 



 
 

 

 شرایط نگىداری

شال در جا  خظک در ةصحً ةيد  اصلی و  1جَاىد ةرا  خداقل  ندصَل نی

 درجً شاىحیگراد ىگٍدار  طَد. 35جا  0در دنا   پلهپ

 

 

 ميارد ایمنی

را ةالً دقالث نطالػالً  ز ندصَل لطفا ةرگً اطتغا  ایهيالیقتل از اشحفاده ا

 ید یا دشحَرالػهل ایهيی رو  ةصحً ةيد  را ةخَاىید.یىها

 

  خدمات فنی

 شاخحهان ٌهَاره در دشحرس طهاشث جا درفيی واخد پارشهان طیهی  ةخض

 رشان طها ةاطد.  یار  ،ةٍیيً از ندصَال  اشحفاده صدیح و

 

 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 

ٌالا  اطتغالا  فيالی ةالً روز طالده اطالتع رشالاىی  نَرد اصتح قرار گیرد کً در ةرگًٌا  آزناةظگاٌی اشث. اطتغا  فَر نهکو اشث  ایو اطتغا  ةر اشاس ججرةیا  نا و آخریو ىحایج ارزیاةی

ٌهیظالً ةالً روز جالریو ٌا  اطتغا  فيی ةً صَر  نصحهر ةً روز طده و  طَد کً در آن ةرگً اطتع رشاىی نی  www.parsmangroup.comآجی اطتغا  در وب شایث طَد. جغییرا   نی

فاو  از کیفیث ندصالَل ناىيالد یخیالره شالاز  ىصخً قاةل دشحرس اشث. گروه پارشهان نصئَلیث ىحایج ضػیف ىاطی از نَارد غیر نرجتط ةا کیفیث ندصَل یا ىاطی از نػایتی کً از غَانلی نح

 پذیرد. طَد را ىهی اطحتاه ایجاد نی
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