
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 فیتيص
و  یىظخصرات ىلراوىح ةِترّد عالوه ةررو كععات غیرىصهح ظراخی طده اشث. ایً ىدصّل   ی اشحفاده در ةحً ویزه  Parsman Chemical® PSH-450 هحصَل دٍغاب

ی ىظخصات  ةعٍّان یک جزء اصالح کٍٍده . ایً ىدصّل رود از ةیً ىی عّاىم زود شخث کٍٍده ازاشحفاده  ٌیاز ةَةٍاةرایً . طّد ةحً ىیشخث طٌّدگی  ةاعخ زود ،دوام

اوىرث ةرحً ةردون جرادیر ویژگی ةارز ایً ىدصّل جصریع روٌد کصب ىل گیرد. ىّرد اشحفاده كرار ىی ، جِث خصّل ةحٍی پر ىلاوىث و ةا ٌفّذپذیری خداكمرئّنّژی ةحً

 ىٍفی ةر خفغ کارایی اشث. 
 

 ميارد کاربرد

  كععات پیض شاخحَ ىلاوم 

 ُای صٍعحی  شازی کف 

 تٍدانُای ذوب و یخ در ىعرض شیکم ُای انيان 

 ًُای ةا ىلاوىث شایظی ةاال ىاٌٍرد شرعّح ةحٍری در ىعررض ةرار  ةح

 جرافیک وشائم ٌلهیَ

  ًشردُا، ، ُا ةٍد ىاٌٍد ىخازن، جٌّم و آب پاییً ٌفّذپذیریُای ةا  ةح

 ُای زیر زىیٍی در ىعرض فظار ُیدرو اشحاجیکی آب شازه اشحخرُا و

 وا مزایا و ویژگی

از  خاصم کهصیو ةا ُیدروکصید   Parsman Chemical® PSH-450ىدصّل

و ىٍجر ةَ جّنید  طده جرکیب شیّن شیيانُای ُیدرا واکٍض

. خضّر ایً شاخحارُای ىصحدکو ةاعخ طّد ىیکهصیو  ُای شیهیکات

ایً ىدصّل ةعّر کهی گردد.  ىظخصات فیزیکی و ىکاٌیکی ةحً ىیةِتّد 

 ةاطد:  ىیادرات زیر ةر روی ةحً جازه و شخث طده دارای 

 خاصیث شیياٌی  ایً ىدصّل ةا :بتي بلٌذ هذت افضایص استحکام

را جّنید  C-S-Hُای جدیدجری از جٍس  و پّزوالٌی خّد، جرکیب

کٍد. ایً ویژگی ىّجب  کرده و ةافث ىصحدکيی ةرای ةحً فراُو ىی

 گردد. ث ةحً شخث طده ىیىافزایض ىلاو

 ایً ىدصّل ةا جادیرگذاری ةر  :افضایص استحکام بلٌذ هذت بتي

جصریع روٌد کصب ىلاوىث ىٍجر ةَ خصّل  و C3Sفازُای 

 طّد. ُای کّجاه ىدت ةاالیی ىی ىلاوىث

  ىّجّد در ىیکروشیهیس ةصیار ریز ذرات  :بتي ًفَرپزیشیکاّص

ىیکروشکّپی خيیر  ُای فرج و و خهم ات، جيام خفرایً ىدصّل

ُای شیيان  شیيان را پر کرده و خحی فّاصم ىیکروشکّپی ةیً داٌَ

ٌياید. ةدیً جرجیپ خيیر شیيان در ةحً ةصیار  ٌیز پر ىی را ىجاور

آن افزایض  پذیریٌا، ٌفّذجّپر، ىحراکو و ىصحدکو طده و ىلاوىث

 یاةد. ىی

 ةکارگیری  :طاق کاسکٌاىٌکاّص خطشات صیست هحیطی ٍ است

ایً ىدصّل ادرات ٌاىعهّب زیصث ىدیعی و خعرات ٌاطی از 

 کٍد.  ا خذف ىیاشحٍظاق ذارت ةصیار ریز ىیکروشیهیس ر

 ُای  جركاشحفاده از ایً ىدصّل  ضذگی: کاّص خضش ٍ جوع

 ىی دُد.کاُض  را ٌاطی از جيع طدگی و خزش شعّح ةحٍی

 یکدشث  و ایجاد ةحٍی ُيگً :بْبَد هطخصات سئَلَطی بتي

 .ةحً جر درةّاشعَ خذف آب اٌداخحگی و جداطدگی 

 مصرف نکات

Parsman Chemical® PSH-450  دوام و اشحدکام ةا كاةهیث  ةحً دیجّن یةرا

ُای  اخحالط ةحً ةا رده یُا ظرحاٌّاع  از ىدصّل ًیا رود. ىیةَ کار ةاال 

 ENییاروپا اشحاٌداردىعاةق ةا و طرایط ىدیعی،  دوام ،کارپذیری ىخحهف

 .کٍد یى یرویپ ةرجصحَ یاكحصاد و یفٍ یایىزا ةا ، 206

پس از اخحالط کاىم شایر  Parsman Chemical® PSH-450طّد،  جّصیَ ىی

ُيچٍیً در صّرت اشحفاده در کاىیّن خيم ةحً، ةحً اضافَ گردد.  اجزا، ةَ

ةا جّجَ ةَ ىیزان  .گردد دكیلَ ةَ صّرت یکٍّاخث ىخهّط 5خداكم ةَ ىدت 

طّد، ةا جّجَ ةَ درصد ىّاد  ىیکروشیهیس جّصیَ ىی ژلىصرف كاةم جّجَ 

 از آب ىخهّط ةحً کاشحَ طّد. ىدصّل، ىلدار آب ىّجّد در آن خظک

 زیر اشث: ىّادُا و  ىدصّل شازگار ةا افزودٌیایً 

 رده ُای فّق روان کٍٍده و اةر روان کٍٍده  افزودٌیFluentis® 

 ُای زودگیر کٍٍده:  افزودٌیParsmanChemical® AX-104 

 ىٍتصط کٍٍده ُای افزودٌی 

 کاُض جيع طدگی ُای افزودٌی 

 مشخصات فنی

 هَثشهادُ  میکروسیلیس )دوده سیلیسی(

 ضکل ظاّشی دوغاب غلیظ

 سًگ خاکستری تیره

g/cm3 05/0 ±  30/1  چگالی 

8-6  pH 

 دسصذ هَاد خطک درصد 45

 هیضاى هصشف تَصیِ ضذُ وزن سیمان برای مصارف معمولدرصد  20تا  4  

® 

 

 ؛ غیرمسلح بتن ویژه زودسخت کننده دوغاب

 نفوذپذیری  کاهش و مقاومت با خاصیت افزایش

 



 
 

 

 ىّاد عيم آوری ةرای ةحً ٌيایان 

 روغً كانب ىعيّنی 

 

 بندیبسته 

عرضَ  کیهّگرىی 25 ُای شعمدر   Parsman Chemical® PSH-450 ىدصّل

 طّد. ىی

 .پذیر اشث اىکانٌیز گحر ردر ىخازن ةز ىدصّل ةَ درخّاشث ىظحری ارائَ

 

 

 شرایط نگىداری

شال در جای خظک در ةصحَ ةٍدی اصهی و  1جّاٌد ةرای خداكم  ىدصّل ىی

 و دور از جاةض ىصرحلیو خّرطرید درجَ شاٌحیگراد 35جا  5در دىای  پهيپ

 ٌگِداری طّد.

 ميارد ایمنی

را ةرَ دكرث ىعانعرَ  ز ىدصّل نعفا ةرگَ اظالعات ایيٍریكتم از اشحفاده ا

 ید یا دشحّرانعيم ایيٍی روی ةصحَ ةٍدی را ةخّاٌید.یٌيا

 خدمات فنی

 شاخحيان ُيّاره در دشحرس طياشث جا درفٍی واخد پارشيان طیيی  ةخض

 رشان طيا ةاطد.  ةِیٍَ از ىدصّالت یاری اشحفاده صدیح و

 

 اطالعات تواس:
 ٍاحذ پاسسواى ضیوی ساختواى

آدسس: تْشاى، بلَاس هیشداهاد، خیاباى آقاصادُ فشد )اطلسی(، خیابااى پااًضدّن،   

 04پالک 

  465-81957ضواسُ تواس: 

 465-66614814دٍسًگاس: 

 info@parsmanchemical.comپست الکتشًٍیک: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

www.parsmangroup.com 

ُرای اظالعرات فٍری ةرَ روز طرده اظرالع رشراٌی  اصالح كرار گیرد کَ در ةرگَُای آزىاةظگاُی اشث. اظالعات فّق ىيکً اشث ىّرد  ایً اظالعات ةر اشاس ججرةیات ىا و آخریً ٌحایج ارزیاةی

روز جرریً ُای اظالعات فٍی ةَ صّرت ىصحير ةَ روز طده و ُيیظرَ ةرَ  طّد کَ در آن ةرگَ اظالع رشاٌی ىی  www.parsmangroup.comآجی اظالعات در وب شایث طّد. جغییرات  ىی

فاوت از کیفیث ىدصرّل ىاٌٍرد ذخیرره شرازی ٌصخَ كاةم دشحرس اشث. گروه پارشيان ىصئّنیث ٌحایج ضعیف ٌاطی از ىّارد غیر ىرجتط ةا کیفیث ىدصّل یا ٌاطی از ىعایتی کَ از عّاىهی ىح

 پذیرد. طّد را ٌيی اطحتاه ایجاد ىی
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