افزودنـیهای بتـن

ابر روانکنندهای کربوکسیالتـی بتـن
فوق روانکننده و روانکنندهای بتـن
واترپروف کریستالـی بتـن
دوغاب و ژل میکروسیلیس بتـن
واترپروفهای حجمی بتـن
ت
کن�لکنندههای گیـرش بتـن
رزینهای سنگ مصنوعی
سایر افزودنـیهای بتـن

مواد شیمیایـی صنعت ساختمان

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیمکنندهها
چسبهای بتـن
گروتهای سیمانـی و اپوکیس
کفپوشهای صنعتـی و ساختمانـی
چسبهای کاشـی
روغنهای قالب
کیورینگ ( عملآورندههای بتـن )
حالل و تمیـزکنندهها

واتراستاپهای P.V.C
واتراستاپ پـی وی یس
واتراستاپ هیدروفییل

اسپـیسـرهای پالستـیکـی بتـن

اسپـیرسهای کفی ( افقی )
اسپـیرسهای چرخی ( عمودی )
قطعات مرتبط با بولتهای قالببندی
قطعات نـیلینگ و ت
اس�ندینگ
سایر قطعات کمیک پالستـییک

گروه ت
اس�امیکس ( )STRUMIXیک سازمان دانش محور با ارائه محصوالت و خدمات نوآورانه میباشد.
ماموریت ما کمک به ساخت رسیع ،آسان ،کم هزینه و با دوام طوالنـــی میباشد.
ـیمیا� صنعت ســاختمان،
گــروه اسـ تـرامیکس ( )STRUMIXدارای تجربــه زیــادی در زمینــه تحقیــق و توســعه ،مهنــدیس فنـــی ،تولیــد ،اجـرا و مشــاوره مــواد شـ ی
افزودنــیهای بتـــن ،واتراســتاپ و اسپـــیرس میباشــد کــه بــه طــور کامــل بــا تکنـــیکهای ســاخت و ســاز مــدرن آشناســت و از ایــن تجربــه بـرای طراحــی و
فرمولهکــردن محصــوالت بــر اســاس تکنولــوژی پــ ش
ـی�فته بـرای صنعــت ســاخت و ســاز اســتفاده میکنــد.
ایــن شـــرکت در زمینههــای مختلــف پوش ـشهای ســطحی آببنــد ،رزینهــای مــورد مــرف در بتـــن و  ...بــا پژوهشــگاه رنــگ و رزیــن ای ـران در ارتبــاط
مســتقیم میباشــد و بــه عنــوان یــک شـــرکت دانــش محــور بــه تایـــید ایــن پژوهشــگاه رســیده اســت.
اســرامیکس ( )STRUMIXتوســط مدیرانـــی بــا تجربــه فنـــی و علمــی بــاال در بخشهــای مختلــف اداره میگــردد کــه به ت
گــروه ت
کمــر شــدن فاصلههــا و
تصمیمگیـــری رسیــع بــرای ت
مشــریان کمــک میکنــد.
ما برای ت
مش�یانمان دریافت رسیع محصوالت ،پاسخهای فنـی رسیع و دقیق و خدمات پس از فروش مناسب را تضمیـن میکنـیم.

افزودنـیهای بتـن

Concrete Admixtures
ابر روانکنندهای کربوکسیالتـی بتـن

ابر روانکننده نرمال با عملکرد باال (4 ........................................ )Strusin N530
ابر روانکننده دیرگیـر با حفظ روانـی طوالنـی (6 ....................... )Strusin R530
ابر روانکننده زودگیـر با مقاومت اولیه باال (8 ........................... )Strusin A530
ابر روانکننده نرمال با حفظ روانـی طوالنـی (10 ........................... )Strusin LSR
ابر روانکننده نرمال با عملکرد باال (12 ....................................... )Strusin N520
ابر روانکننده دیرگیـر با حفظ روانـی طوالنـی (14 ...................... )Strusin R520
ابر روانکننده زودگیـر با مقاومت اولیه باال (16 .......................... )Strusin A520
ابر روانکننده نرمال (18 ........................................................... )Strusin N510
ابر روانکننده دیرگیـر (20 .......................................................... )Strusin R510
ابر روانکننده زودگیـر (22 ....................................................... )Strusin A510
ابر روانکننده اصالح شده بالـیگنوسولفونات (24 ........................ )Strusin PLS

فوق روانکننده و روانکنندههای بتـن

فوق روانکننده نرمال با عملکرد باال (26 ................................ )Struplast N480
فوق روانکننده دیرگیـر (28 ................................................... )Struplast R480
فوق روانکننده زودگیـر(30 ................................................... )Struplast A480
فوق روانکننده نرمال اصالح شده (32 ................................. )Struplast N470
فوق روانکننده نرمال ترکیبـی (34 ........................................ )Struplast N410
روانکننده نرمال با عملکرد باال (36 ....................................... )Struplast N322
روانکننده دیرگیـر (38 .......................................................... )Struplast R322
روانکننده زودگیـر (40 ......................................................... )Struplast A322
روانکننده نرمال اصالح شده (42 ......................................... )Struplast N321
روانکننده دیرگیـر اصالح شده (44 ....................................... )Struplast R321
روانکننده نرمال ترکیبـی (46 .................................................. )Struplast SMC

واترپروف کریستالـی بتـن

افزودنـی چند منظوره سوپرامیکس (48 .......................................... )Supramix
آببند کریستالـی حجمی (50 .................................................. )Struseal C512
آببند و نمبند کریستالـی حجمی (52 .................................... )Struseal C513

آببند نفوذگر کریستالـی سطحی (54 ..................................... )Struseal C514
مالت ترمیمی کریستالـی سطحی (56 ....................................... )Struseal C515

دوغاب و ژل میکروسیلیس بتـن

دوغاب میکروسیلیس (58 ............................................................ )Strumin SL
دوغاب میکروسیلیس کربوکسیالتـی (60 ...................................... )Strumin SLC
ژل میکروسیلیس توانمند (62 .................................................. )Strumin Extra
ژل میکروسیلیس کربوکسیالتـی (64 ............................................. )Strumin GC
ژل میکروسیلیس نفتالینـی (66 ................................................... )Strumin GN
پودر میکروسیلیس (68 ........................................................ )Strumin MP980

واترپروف حجمی بتـن

پودر آببند و نمبند داخیل (70 ............................................... )Struproof HP
مایع آببند داخیل (72 ........................................................... )Struproof WL
فوق روانکننده آببند داخیل (74 ........................................... )Struproof WS

کنتـرل کنندههای گیـرش بتـن

زودگیـر (ضد یخ) بتـن مسلح (76 ............................................. )Struset Nitro
زودگیـر (ضد یخ) مالت (78 ....................................................... )Struset AFC
زودگیـر شاتکریت پودری (80 ....................................................... )Struset SPA
زودگیـر شاتکریت مایع (82 ......................................................... )Struset SLA
زودگیـر دوغاب تزریقی (84 ........................................................ )Struset Nail
دیرگیـر و نگهدارنده روانـی (86 ................................................... )Struset RST

رزیـنهای سنگ مصنوعی

رزین سنگ مصنوعی با مقاومت بسیار باال (88 ...................... )Struton HS101
رزین سنگ مصنوعی با مقاومت اولیه باال (90 ......................... )Struton HS102

سایر افزودنـیهای بتـن

حباب هواساز (هوازا) (92 ......................................................... )Struplast Air
الیاف پیلپروپیلن (94 ............................................................ )Strufiber FP12
پودر قوام دهنده (96 ..................................................... )Struplast VM750P

افزودنـیهای بتـن

ابر روانکنندهای کربوکسیالتـی بتـن

Strusin N530
ابــر روانکننــده و کاهنــده شــدید آب نرمــال بــر پایــه
پیلکربوکســیالت اتــر اصــاح شــده بــا عملکــرد بــاال
خالصهای از محصول
ت
اس�ازین  N530یک ابر روانکننده بتـن نسل چهارم و بر پایه پیلکربوکسیالت
اتر با عملکرد باال از واحد تحقیق و توسعه تولید رزین پیلکربوکسیالت
شـرکت  Strumixمیباشد .این محصول جهت تولید بتـنـی با نسبت آب به
ین
سیمان ی ن
همچنـ� برای تولید بتـن
پایـ� و روانـی باال توسعه یافته است و
خود متـراکم ( )SCCعملکرد بسیار مناسبـی از خود نشان میدهد .رسیدن
به مقاومت و دوام باال در بتـن در میـزان مرصفهای متوسط این محصول
ین
همچنـ� این محصول جهت استفاده در کنار
از دیگر مزایای آن میباشد.
انواع سیمانها و پوزوالنها عملکرد مناسبـی دارد و رس موجود در سنگدانه
تاث�ی نخواهد گذاشت.
روی عملکرد روانـی اولیه و حفظ روانـی آن ی
موارد كاربرد
ت
ن
همچنـ� ایجاد روانـی باال با
اس�ازین  N530با قدرت کاهش آب زیاد و
ی
حفظ اسالمپ مطلوب برای موارد ذیل میتواند کاربرد داشته باشد:
 انواع بتـنریزی مقاطع مختلف مانند شمع ،پـی ،ستون ،دیوار ،سقف،بتـنهای پـیش تنـیده و ...
 تولید انواع قطعات پـیشساخته بتـنـی بهبود مقاومت یا شعاع تاثیـر تزریق انواع مالتهای سیمانـی ماننددوغاب نـیلینگ و ت
اس�ندینگ و ...
 انواع سازههای با نفوذپذیری ی نپایـ� و بتـنهای آببند
 استفاده در کنار انواع پوزوالنها و سیمانهای آمیخته جهت تولید انواع بتـن خود متـراکم ( )SCCو بتـنهای اکسپوز با سطحمناسب
عملکرد و مزایا
ریز ساختار ابر روانکنندهای پیلکربوکسیالتـی شانهای شکل است.
دندانههای این شانهها (زنجیـرهای جانبـی) بسیار بلند بوده و ستون فقرات
(زنجیـر اصیل) دارای بار منفی میباشد .پس از افزودن ابر روانکنندههای
پیلکربوکسیالتـی به بتـن ،زنجیـر اصیل که بار منفی زیادی دارد بر روی
ذرات سیمان داری بار مثبت جذب میشود و این گونه زنجیـرهای جانبـی
شبـیه به پرزهایـی بلند اطراف ذرات سیمان را فرا میگیـرند .این پرزهای
بلند هنگام نزدیک شدن ذرات سیمان به یکدیگر از چسبـیدن آنها به هم
جلوگیـری کرده و سبب دور ماندن ذرات سیمان از یکدیگر میشوند .بنا
بر این عالوه بر رس خوردن ذرات سیمان بر روی هم و نچسبـیدن آنها به
هم ،هیچ آبـی بیـن آنها حبس نمیشود .اینگونه در میـزان ی ن
پایـ� نسبت
آب به سیمان روانـی بسیار باال در بتـن حاصل میشود .برخی از مزایای
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استفاده از این افزودنـی عبارتـند از:
پایـ�ن
 افزایش روانـی بدون افزایش آب در نسبتهای آب به سیمان بسیار ی امکان کاهش شدید آب بتـن تا  40درصد آب اولیه افزایش مقاومتهای مکانـییک اولیه و نهایـی بتـنگ
گ
 کاهش احتمال جداشد� و آب انداخت� و بهبود پمپپذیری بتـن حفظ مطلوب اسالمپ بتـن در آب و هوای معتدل در میـزان مرصفمتوسط
 افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایـی بتـنین
همچنـ� افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب
 کاهش نفوذ آب در بتـن وو یخ
گ
تاث� بر خورد� آرماتور
عدم
و
کلر
یون
فاقد
ی
گ
 کاهش ترکهای سطحی و جمع شد� عملکرد مناسب هنگام باال بودن مقدار رس در مصالح سنگـیاستانداردها
ت
اس�ازین  N530با الزامات استانداردهای  ASTM C494و  EN 934-2و ISIRI
 2930-2مطابقت کامل دارد.
اطالعات محصول
پایه شیمیایـی

پیلکربوکسیالت اتر (نسل چهارم)

شکل ظاهری

مایع عسیل یا قهوهای

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م� مکعب)

1/11±0/02

pH

 5ایل 7

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  200و مخزن  1000کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن

افزودنـیهای بتـن

Strusin N530

ابر روانکنندهای کربوکسیالتـی بتـن

بیـن  0/15ایل  0/7درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر
طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت

مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  60درصد سنگدانهها ( )8-0با  40درصد شن ( )19-9/5و با
عیار سیمانـی  400کیلوگرم در تم� مکعب و نسبت آب به سیمان برابر 0/34
بوده که نتایج ذیل حاصل شد:

اطالعات ت
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف محصول
درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس
بگیـرید.
ت
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :به� است که افزودنـی با بخش
ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.

میـزان مرصف
افزودنـی

اسالمپ
اولیه

درصد
هوا

مقاومت  7 ،3و 28
روزه ()MPa

0

بدون
اسالمپ

2/8

 36 ،30و 44

0/5

22

1/6

 39 ،33و 48

( %وزن سیمان)

محدودیتها
 تاس�ازین N530به سیمان خشک اضافه نگردد.
 در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در بتـن مرصف
گردد.
مالم�ن
 این محصول در کنار افزودنـیهای بر پایه نفتالیـن سولفونات و یسولفونات نباید مرصف گردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
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افزودنـیهای بتـن

ابر روانکنندهای کربوکسیالتـی بتـن

Strusin R530
ابر روانکننده و کاهنده شدید آب دیرگیـر بر پایه پیلکربوکسیالت اتر اصالح
شده با عملکرد حفظ اسالمپ طوالنـی
خالصهای از محصول

ت
اس�ازین  R530یک ابر روانکننده دیرگیـر بتـن نسل چهارم و بر پایه
پیلکربوکسیالت اتر با حفظ اسالمپ طوالنـی از واحد تحقیق و توسعه
تولید رزین پیلکربوکسیالت شـرکت  Strumixمیباشد .این محصول جهت
تولید بتـنـی با نسبت آب به سیمان ی ن
پایـ� و روانـی باال و حفظ اسالمپ
ن
همچنـ� برای تولید بتـن خو د تم�اکم ()SCC
طوالنـی توسعه یافته است و
ی
عملکرد بسیار مناسبـی از خود نشان میدهد .رسیدن به مقاومت و دوام
باال در بتـن در میـزان مرصفهای متوسط این محصول از دیگر مزایای آن
ین
همچنـ� این محصول جهت استفاده در کنار انواع سیمانها و
میباشد.
پوزوالنها عملکرد مناسبـی دارد و رس موجود در سنگدانهها روی عملکرد
تاث�ی نخواهد گذاشت.
روانـی اولیه و حفظ روانـی آن ی
موارد كاربرد
ت
ن
همچنـ� ایجاد روانـی باال با
اس�ازین  R530با قدرت کاهش آب زیاد و
ی
حفظ اسالمپ بسیار خوب برای موارد ذیل میتواند کاربرد داشته باشد:
 انواع بتـنریزی مقاطع مختلف مانند شمع ،پـی ،ستون ،دیوار ،سقف،بتـنهای پـیش تنـیده و ...
 حمل بتـن در فاصلههای طوالنـی بتـنریزی در آب و هوای گرم و بتـنهای حجیم انواع سازههای با نفوذپذیری ی نپایـ� و بتـنهای آببند
 استفاده در کنار انواع پوزوالنها و سیمانهای آمیخته جهت تولید انواع بتـن خود تم�اکم ( )SCCو بتـنهای اکسپوز با سطحمناسب
عملکرد و مزایا
ریز ساختار ابر روانکنندهای پیلکربوکسیالتـی شانهای شکل است.
دندانههای این شانهها (زنجیـرهای جانبـی) بسیار بلند بوده و ستون فقرات
(زنجیـر اصیل) دارای بار منفی میباشد .پس از افزودن ابر روانکنندههای
پیلکربوکسیالتـی به بتـن ،زنجیـر اصیل که بار منفی زیادی دارد بر روی
ذرات سیمان داری بار مثبت جذب میشود و این گونه زنجیـرهای جانبـی
شبـیه به پرزهایـی بلند اطراف ذرات سیمان را فرا میگیـرند .این پرزهای
بلند هنگام نزدیک شدن ذرات سیمان به یکدیگر از چسبـیدن آنها به هم
جلوگیـری کرده و سبب دور ماندن ذرات سیمان از یکدیگر میشوند .بنا
بر این عالوه بر رس خوردن ذرات سیمان بر روی هم و نچسبـیدن آنها به
هم ،هیچ آبـی بیـن آنها حبس نمیشود .اینگونه در میـزان ی ن
پایـ� نسبت
آب به سیمان روانـی بسیار باال در بتـن حاصل میشود .ابر روانکننده
دیرگیـر با حفظ اسالمپ باال داری ساختاری به خصوص در زنجیـرهای
6

جانبـی میباشد .ابر روانکننده ت
اس�ازین  R530زنجیـرهای جانبـی دارای
طول بسیار بلندی بوده و در نتـیجه پس از ش�وع فرایند هیدراتاسیون
سیمان و دفن شدن زنجیـر اصیل در محصول حاصل از این واکنش،
زنجیـرهای جانبـی به دلیل طول بلند هنوز هم بهکار خود ادامه داده و
ذرات سیمان را از یکدیگر دور میکنند .این عمل عالوه بر کند کردن فرایند
هیدراتاسیون سیمان و ایجاد خاصیت دیرگیـری سبب حفظ باالی روانـی در
بتـن ی ز
نـ� میشود .برخی از مزایای استفاده از این افزودنـی عبارتـند از:
 افزایش روانـی بدون افزایش آب در نسبتهای آب به سیمان بسیار ی نپایـ�
 امکان کاهش شدید آب بتـن تا  40درصد آب اولیه افزایش مقاومتهای نهایـی بتـنگ
گ
 کاهش احتمال جداشد� و آب انداخت� و بهبود پمپپذیری بتـنتزایـی اولیه بتـن
 کاهش نرخ واکنش هیدراتاسیون و در نتـیجهکاهش حرار  حفظ طوالنـی مدت اسالمپ بتـن افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایـی بتـنین
همچنـ� افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب
 کاهش نفوذ آب در بتـن وو یخ
گ
تاث� بر خورد� آرماتور
 فاقد یون کلر و عدم یگ
 کاهش ترکهای سطحی و جمع شد�گ
 عملکرد مناسب هنگام باال بودن مقدار رس در مصالح سن�استانداردها
ت
اس�ازین  R530با الزامات استانداردهای  ASTM C494و  EN 934-2و ISIRI
 2930-2مطابقت کامل دارد.
اطالعات محصول
پایه شیمیایـی

پیلکربوکسیالت اتر (نسل چهارم)

شکل ظاهری

مایع عسیل یا قهوهای

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م� مکعب)

1/11±0/02

pH

 5ایل 7

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

افزودنـیهای بتـن

Strusin R530

ابر روانکنندهای کربوکسیالتـی بتـن

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  200و مخزن  1000کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
ش
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به �ایط طرح اختالط بتـن
بیـن  0/15ایل  0/7درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر
طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت
اطالعات ت
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف محصول
درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس
بگیـرید.
ت
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :به� است که افزودنـی با بخش
ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.

ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  60درصد سنگدانهها ( )8-0با  40درصد شن ( )19-9/5و با
عیار سیمانـی  400کیلوگرم در تم� مکعب و نسبت آب به سیمان برابر 0/34
بود که نتایج ذیل حاصل شد:
میـزان مرصف
افزودنـی
( %وزن سیمان)

اسالمپ اولیه

درصد
هوا

مقاومت  7 ،3و 28
روزه ()MPa

0

بدون اسالمپ

2/8

 36 ،30و 44

0/5

22

1/8

 37 ،31و 49

محدودیتها
 تاس�ازین R530به سیمان خشک اضافه نگردد.
 در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در بتـن مرصف
گردد.
مالم�ن
 این محصول در کنار افزودنـیهای بر پایه نفتالیـن سولفونات و یسولفونات نباید مرصف گردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
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افزودنـیهای بتـن

ابر روانکنندهای کربوکسیالتـی بتـن

Strusin A530
ابــر روانکننــده و کاهنــده شــدید آب زودگیـــر بــر پایــه پیلکربوکســیالت
اتــر اصــاح شــده بــا مقاومــت اولیــه بــاال
خالصهای از محصول
ت
اس�ازینA530یک ابر روانکننده زودگیـر بتـن نسل چهارم و بر پایه
پیلکربوکسیالت اتر از واحد تحقیق و توسعه تولید رزین پیلکربوکسیالت
شـرکت  Strumixمیباشد .این محصول جهت تولید بتـنـی با نسبت آب
ت
به سیمان ی ن
بـیش� توسعه یافته
پایـ� و روانـی باال و کسب مقاومت اولیه
ن
همچنـ� برای تولید بتـن خود تم�اکم ( )SCCعملکرد بسیار مناسبـی
است و
ی
از خود نشان میدهد .رسیدن به مقاومت و دوام باال در بتـن در میـزان
ین
همچنـ�
مرصفهای متوسط این محصول از دیگر مزایای آن میباشد.
این محصول جهت استفاده در کنار انواع سیمانها و پوزوالنها عملکرد
مناسبـی دارد و رس موجود در سنگدانهها روی عملکرد روانـی اولیه و حفظ
تاث�ی نخواهد گذاشت.
روانـی آن ی
موارد كاربرد
ت
ن
همچنـ� ایجاد روانـی باال و
اس�ازین A530با قدرت کاهش آب زیاد و
ی
افزایش رسعت کسب مقاومت اولیه بتـن برای موارد ذیل میتواند کاربرد
داشته باشد:
 انواع بتـنریزی مقاطع مختلف مانند شمع ،پـی ،ستون ،دیوار ،سقف،بتـنهای پـیش تنـیده و ...
 تولید انواع قطعات پـیشساخته بتـنـیتاث� تزریق انواع مالتهای سیمانـی مانند دوغاب
 بهبود مقاومت یا شعاع ینـیلینگ و ت
اس�ندینگ و ...
 بتـنریزی در آب و هوای رسد و خنک انواع سازههای با نفوذپذیری ی نپایـ� و بتـنهای آببند
 استفاده در کنار انواع پوزوالنها و سیمانهای آمیخته جهت تولید انواع بتـن خود تم�اکم ()SCCو بتـنهای اکسپوز با سطحمناسب
عملکرد و مزایا
ریز ساختار ابر روانکنندهای پیلکربوکسیالتـی شانهای شکل است.
دندانههای این شانهها (زنجیـرهای جانبـی) بسیار بلند بوده و ستون فقرات
(زنجیـر اصیل) دارای بار منفی میباشد .پس از افزودن ابر روانکنندههای
پیلکربوکسیالتـی به بتـن ،زنجیـر اصیل که بار منفی زیادی دارد بر روی
ذرات سیمان داری بار مثبت جذب میشود و این گونه زنجیـرهای جانبـی
شبـیه به پرزهایـی بلند اطراف ذرات سیمان را فرا میگیـرند .این پرزهای
بلند هنگام نزدیک شدن ذرات سیمان به یکدیگر از چسبـیدن آنها به هم
جلوگیـری کرده و سبب دور ماندن ذرات سیمان از یکدیگر میشوند .بنا
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بر این عالوه بر رس خوردن ذرات سیمان بر روی هم و نچسبـیدن آنها به
هم ،هیچ آبـی بیـن آنها حبس نمیشود .اینگونه در میـزان ی ن
پایـ� نسبت
آب به سیمان روانـی بسیار باال در بتـن حاصل میشود .ابر روانکنند ه
ت
اس�ازین  A530طول زنجیـر جانبـی کوتاه و طول زنجیـر اصیل بسیار بلند
میباشد .در نتـیجه در ی ن
ع� ایجاد روانـی بسیار باال در بتـن ،رسعت واکنش
تاخ� نمیافتد .این
هیدراتاسیون کاهش نمییابد و به دنبال آن گیـرش به ی
گ
ساختار با ویژ�هایـی که دارد سبب ایجاد زودگیـرترین حالت در عملکرد
ابر روانکنندهای پیلکربوکسیالتـی میشود .برخی از مزایای استفاده از این
افزودنـی عبارتـند از:
پایـ�ن
 افزایش روانـی بدون افزایش آب در نسبتهای آب به سیمان بسیار ی امکان کاهش شدید آب بتـن تا  40درصد آب اولیه افزایش مقاومتهای اولیه و نهایـی بتـنگ
گ
 کاهش احتمال جداشد� و آب انداخت� و بهبود پمپپذیری بتـنتزایـی اولیه
 افزایش نرخ واکنش هیدراتاسیون و در نتـیجه افزایش حرار بتـن
 افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایـی بتـنین
همچنـ� افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب
 کاهش نفوذ آب در بتـن وو یخ
گ
تاث� بر خورد� آرماتور
عدم
و
کلر
یون
فاقد
ی
گ
 کاهش ترکهای سطحی و جمع شد�گ
 عملکرد مناسب هنگام باال بودن مقدار رس در مصالح سن�استانداردها
ت
اس�ازین A530با الزامات استانداردهای  ASTM C494و  EN 934-2و ISIRI
 2930-2قابل ارزیابـی میباشد
اطالعات محصول
پایه شیمیایـی

پیلکربوکسیالت اتر (نسل چهارم)

شکل ظاهری

مایع عسیل یا قهوهای

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م� مکعب)

1/11±0/02

pH

 5ایل 7

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

افزودنـیهای بتـن

Strusin A530

ابر روانکنندهای کربوکسیالتـی بتـن

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  200و مخزن  1000کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
بیـن  0/15ایل  0/7درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر
طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت
اطالعات ت
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف محصول
درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس
بگیـرید.
ت
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :به� است که افزودنـی با بخش
ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها
 تاس�ازین A530به سیمان خشک اضافه نگردد.
 در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در بتـن مرصف
گردد.
 این محصول در کنار افزودنـیهای بر پایه نفتالیـن سولفونات و ی نمالم�
سولفونات نباید مرصف گردد.

که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
ت
اختـیار مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  60درصد سنگدانهها ( )8-0با  40درصد شن ( )19-9/5و با
عیار سیمانـی  400کیلوگرم در تم� مکعب و نسبت آب به سیمان برابر 0/34
بود که نتایج ذیل حاصل شد:
میـزان مرصف
افزودنـی

اسالمپ اولیه

درصد
هوا

مقاومت  7 ،1و 28
روزه ()MPa

0

بدون اسالمپ

2/8

 36 ،30و 44

0/5

23

1/9

 41 ،35و 47

( %وزن سیمان)

همچنـ� برای مالت شاهد ی ز
ین
نـ� زمان گیـرشهای اولیه و ثانویه مطابق
استاندارد  8117-2در دمای  5درجه سانتـیگراد و در میـزان مرصف 0/35
درصد وزن سیمان اندازه گیـری شد:

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات بـیش� به
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
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افزودنـیهای بتـن

ابر روانکنندهای کربوکسیالتـی بتـن

Strusin LSR
ابــر روانکننــده و کاهنــده شــدید آب بــا حفــظ اســامپ طوالنـــی بــر پایــه
پیلکربوکســیالت اتــر اصــاح شــده بــدون خاصیــت دیرگیـــری
خالصهای از محصول
ت
اس�ازین LSRیک ابر روانکننده بتـن نسل چهارم و بر پایه پیلکربوکسیالت
اتر با حفظ اسالمپ طوالنـی و بدون خاصیت دیرگیـریاز واحد تحقیق و
توسعه تولید رزین پیلکربوکسیالت شـرکت  Strumixمیباشد .این محصول
جهت تولید بتـنـی با نسبت آب به سیمان ی ن
پایـ� و روانـی باال و حفظ اسالمپ
ن
همچنـ� برای تولید بتـن خو د تم�اکم ()SCC
طوالنـی توسعه یافته است و
ی
عملکرد بسیار مناسبـی از خود نشان میدهد .رسیدن به مقاومت و دوام
باال در بتـن در میـزان مرصفهای متوسط این محصول از دیگر مزایای آن
ین
همچنـ� این محصول جهت استفاده در کنار انواع سیمانها و
میباشد.
پوزوالنها عملکرد مناسبـی دارد و رس موجود در سنگدانهها روی عملکرد
تاث�ی نخواهد گذاشت.
روانـی اولیه و حفظ روانـی آن ی
موارد كاربرد
ت
ن
همچنـ� ایجاد روانـی باال با
اس�ازین LSRبا قدرت کاهش آب مطلوب و
ی
حفظ اسالمپ طوالنـی برای موارد ذیل میتواند کاربرد داشته باشد:
 انواع بتـنریزی مقاطع مختلف مانند شمع ،پـی ،ستون ،دیوار ،سقف،بتـنهای پـیش تنـیده و ...
 حمل بتـن در فاصلههای طوالنـی بتـنریزی در آب و هوای گرم و بتـنهای حجیم انواع سازههای با نفوذپذیری ی نپایـ� و بتـنهای آببند
 استفاده در کنار انواع پوزوالنها و سیمانهای آمیخته جهت تولید انواع بتـن خود تم�اکم ( )SCCو بتـنهای اکسپوز با سطحمناسب
عملکرد و مزایا
ریز ساختار ابر روانکنندهای پیلکربوکسیالتـی شانهای شکل است.
دندانههای این شانهها (زنجیـرهای جانبـی) بسیار بلند بوده و ستون فقرات
(زنجیـر اصیل) دارای بار منفی میباشد .پس از افزودن ابر روانکنندههای
پیلکربوکسیالتـی به بتـن ،زنجیـر اصیل که بار منفی زیادی دارد بر روی
ذرات سیمان داری بار مثبت جذب میشود و این گونه زنجیـرهای جانبـی
شبـیه به پرزهایـی بلند اطراف ذرات سیمان را فرا میگیـرند .این پرزهای
بلند هنگام نزدیک شدن ذرات سیمان به یکدیگر از چسبـیدن آنها به هم
جلوگیـری کرده و سبب دور ماندن ذرات سیمان از یکدیگر میشوند .بنا
بر این عالوه بر رس خوردن ذرات سیمان بر روی هم و نچسبـیدن آنها به
هم ،هیچ آبـی بیـن آنها حبس نمیشود .اینگونه در میـزان ی ن
پایـ� نسبت
آب به سیمان روانـی بسیار باال در بتـن حاصل میشود .در ابر روانکننده
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ت
اس�ازین  LSRبا حفظ روانـی طوالنـی ،طول زنجیـر اصیل کوتاه ت� میباشد.
در نتـیجه تعداد واحدهای ریز ساختار ابر روانکننده در واحد وزن ت
بـیش�
است .هنگام استفاده از این ابر روانکننده در بتـن تعدادی از ریز ساختار
ها بر روی ذرات سیمان جذب شده و عالوه بر ایجاد دافعه بیـن ذرات
سیمان ،مانع از جذب سایر ریز ساختار ها بر ذرات سیمان میشوند (به
دلیل دافعه ت
الک�و استاتـییک) .در نتـیجه تعداد زیادی از این ریز ساختار ها
به صورت معلق در آب باقـی میمانند .پس از دفن شدن ریز ساختارهای
جذب شده در محصول حاصل از واکنش هیدراتاسون ،نوبت به جذب ریز
ساختارهای جذب نشده و معلق در آب میرسد .بدین ترتـیب دفع ذرات
سیمان ادامه پـیدا کرده و روانـی تا مدت طوالنـی ادامه میـیابد .نکته جالب
توجه در این دسته از ابر روانکنندها این است که به دلیل طول متوسط
مکانـ�م دو مرحلهای عملکرد ،در ی ن
یز
ع� باال بردن حفظ
زنجیـرهای جانبـی و
روانـی ،هیچ خاصیت دیرگیـری در بتـن ایجاد نمیشود .برخی از مزایای
استفاده از این افزودنـی عبارتـند از:
 افزایش روانـی بدون افزایش آب در نسبتهای آب به سیمان بسیار ی نپایـ�
 امکان کاهش شدید آب بتـن تا  40درصد آب اولیه افزایش مقاومتهای نهایـی بتـنگ
گ
 کاهش احتمال جداشد� و آب انداخت� و بهبود پمپپذیری بتـنتزایـی اولیه بتـن
 کاهش نرخ واکنش هیدراتاسیون و در نتـیجهکاهش حرار  حفظ طوالنـی مدت اسالمپ بتـن افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایـی بتـنین
همچنـ� افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب
 کاهش نفوذ آب در بتـن وو یخ
گ
تاث� بر خورد� آرماتور
 فاقد یون کلر و عدم یگ
 کاهش ترکهای سطحی و جمع شد�گ
 عملکرد مناسب هنگام باال بودن مقدار رس در مصالح سن�استانداردها
ت
اس�ازین LSRبا الزامات استانداردهای  ASTM C494و  EN 934-2و ISIRI
 2930-2مطابقت کامل دارد.
اطالعات محصول
پایه شیمیایـی

پیلکربوکسیالت اتر (نسل چهارم)

شکل ظاهری

مایع عسیل یا قهوهای

افزودنـیهای بتـن

Strusin LSR

ابر روانکنندهای کربوکسیالتـی بتـن

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م� مکعب)

1/11±0/02

pH

 5ایل 7

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  200و مخزن  1000کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
بیـن  0/15ایل  0/8درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر
طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت
اطالعات ت
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف محصول
درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس
بگیـرید.
ت
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :به� است که افزودنـی با بخش
ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود
محدودیتها
 تاس�ازین LSRبه سیمان خشک اضافه نگردد.
 در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در بتـن مرصف
گردد.
 این محصول در کنار افزودنـیهای بر پایه نفتالیـن سولفونات و ی نمالم�
سولفونات نباید مرصف گردد.
ت
 -بتـن پس از اجرا با محصول اس�اکیور کامال عملآوری گردد.

ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  60درصد سنگدانهها ( )8-0با  40درصد شن ( )19-9/5و با
عیار سیمانـی  400کیلوگرم در تم� مکعب و نسبت آب به سیمان برابر 0/34
بود که نتایج ذیل حاصل شد:
میـزان مصرف
افزودنـی

اسالمپ
اولیه

درصد
هوا

مقاومت  7 ،3و 28
روزه ()MPa

0

بدون
اسالمپ

2/8

 36 ،30و 44

0/55

22

1/6

 39 ،32و 47

( %وزن سیمان)

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
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افزودنـیهای بتـن

ابر روانکنندهای کربوکسیالتـی بتـن

Strusin N520
ابــر روانکننــده و کاهنــده شــدید آب نرمــال بــر پایــه پیلکربوکســیالت اتــر
اصــاح شــده بــا عملکــرد بــاال
خالصهای از محصول
ت
اس�ازین N520یک ابر روانکننده بتـن نسل چهارم و بر پایه پیلکربوکسیالت
اتر با عملکرد باال از واحد تحقیق و توسعه تولید رزین پیلکربوکسیالت
شـرکت  Strumixمیباشد .این محصول جهت تولید بتـنـی با نسبت آب به
ین
سیمان ی ن
همچنـ� برای تولید بتـن
پایـ� و روانـی باال توسعه یافته است و
خود تم�اکم ( )SCCعملکرد بسیار مناسبـی از خود نشان میدهد .رسیدن به
مقاومت و دوام باال در بتـن در میـزان مرصفهای متوسط این محصول از
ین
همچنـ� این محصول جهت استفاده در کنار انواع
دیگر مزایای آن میباشد.
سیمانها و پوزوالنها عملکرد مناسبـی دارد و رس موجود در سنگدانهها
تاث�ی نخواهد گذاشت.
روی عملکرد روانـی اولیه و حفظ روانـی آن ی
موارد كاربرد
ت
ن
همچنـ� ایجاد روانـی باال با
اس�ازین N520با قدرت کاهش آب زیاد و
ی
حفظ اسالمپ مطلوب برای موارد ذیل میتواند کاربرد داشته باشد:
 انواع بتـنریزی مقاطع مختلف مانند شمع ،پـی ،ستون ،دیوار ،سقف،بتـنهای پـیش تنـیده و ...
 تولید انواع قطعات پـیشساخته بتـنـیتاث� تزریق انواع مالتهای سیمانـی مانند دوغاب
 بهبود مقاومت یا شعاع ینـیلینگ و ت
اس�ندینگ و ...
ن
پایـ� و بتـنهای آببند
 انواع سازههای با نفوذپذیری ی استفاده در کنار انواع پوزوالنها و سیمانهای آمیخته جهت تولید انواع بتـن خود تم�اکم ( )SCCو بتـنهای اکسپوز با سطحمناسب
عملکرد و مزایا
ریز ساختار ابر روانکنندهای پیلکربوکسیالتـی شانهای شکل است.
دندانههای این شانهها (زنجیـرهای جانبـی) بسیار بلند بوده و ستون فقرات
(زنجیـر اصیل) دارای بار منفی میباشد .پس از افزودن ابر روانکنندههای
پیلکربوکسیالتـی به بتـن ،زنجیـر اصیل که بار منفی زیادی دارد بر روی
ذرات سیمان داری بار مثبت جذب میشود و این گونه زنجیـرهای جانبـی
شبـیه به پرزهایـی بلند اطراف ذرات سیمان را فرا میگیـرند .این پرزهای
بلند هنگام نزدیک شدن ذرات سیمان به یکدیگر از چسبـیدن آنها به هم
جلوگیـری کرده و سبب دور ماندن ذرات سیمان از یکدیگر میشوند .بنا
بر این عالوه بر رس خوردن ذرات سیمان بر روی هم و نچسبـیدن آنها به
هم ،هیچ آبـی بیـن آنها حبس نمیشود .اینگونه در میـزان ی ن
پایـ� نسبت
آب به سیمان روانـی بسیار باال در بتـن حاصل میشود .برخی از مزایای
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استفاده از این افزودنـی عبارتـند از:
پایـ�ن
 افزایش روانـی بدون افزایش آب در نسبتهای آب به سیمان بسیار ی امکان کاهش شدید آب بتـن تا  40درصد آب اولیه افزایش مقاومتهای مکانـییک اولیه و نهایـی بتـنگ
گ
 کاهش احتمال جداشد� و آب انداخت� و بهبود پمپپذیری بتـن حفظ مطلوب اسالمپ بتـن در آب و هوای معتدل در میـزان مرصفمتوسط
 افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایـی بتـنین
همچنـ� افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب
 کاهش نفوذ آب در بتـن وو یخ
گ
تاث� بر خورد� آرماتور
 فاقد یون کلر و عدم یگ
 کاهش ترکهای سطحی و جمع شد�گ
 عملکرد مناسب هنگام باال بودن مقدار رس در مصالح سن�استانداردها
ت
اس�ازین N520با الزامات استانداردهای  ASTM C494و  EN 934-2و ISIRI
 2930-2مطابقت کامل دارد.
اطالعات محصول
پایه شیمیایـی

پیلکربوکسیالت اتر (نسل چهارم)

شکل ظاهری

مایع عسیل یا قهوهای

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م� مکعب)

1/08±0/02

pH

 5ایل 7

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  200و مخزن  1000کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
بیـن  0/25ایل  0/9درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر

افزودنـیهای بتـن

Strusin N520

ابر روانکنندهای کربوکسیالتـی بتـن

ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.

طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت
ت
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده مرصف و یا مرصف
اطالعات
محصول درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه
 Strumixتماس بگیـرید.
ت
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :به� است که افزودنـی با بخش
ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.

نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  60درصد سنگدانهها ( )8-0با  40درصد شن ( )19-9/5و با
عیار سیمانـی  380کیلوگرم در تم� مکعب و نسبت آب به سیمان برابر 0/38
بود که نتایج ذیل حاصل شد:
میـزان مرصف
افزودنـی

اسالمپ
اولیه

درصد
هوا

مقاومت  7 ،3و 28
روزه ()MPa

0

بدون
اسالمپ

2/8

 30 ،23و 38

0/6

21

1/6

 33 ،25و 42

0/4

17

1/9

 32 ،24و 40

( %وزن سیمان)

محدودیتها
 تاس�ازین N520به سیمان خشک اضافه نگردد.
 در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در بتـن مرصف
گردد.
 این محصول در کنار افزودنـیهای بر پایه نفتالیـن سولفونات و ی نمالم�
سولفونات نباید مرصف گردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
13

افزودنـیهای بتـن

ابر روانکنندهای کربوکسیالتـی بتـن

Strusin R520
ابــر روانکننــده و کاهنــده شــدید آب دیرگیـــر بــر پایــه پیلکربوکســیالت اتــر
اصــاح شــده بــا عملکــرد حفــظ اســامپ طوالنـــی
خالصهای از محصول
ت
اس�ازین R520یک ابر روانکننده دیرگیـر بتـن نسل چهارم و بر پایه
پیلکربوکسیالت اتر با حفظ اسالمپ طوالنـی از واحد تحقیق و توسعه
تولید رزین پیلکربوکسیالت شـرکت  Strumixمیباشد .این محصول جهت
تولید بتـنـی با نسبت آب به سیمان ی ن
پایـ� و روانـی باال و حفظ اسالمپ
ن
همچنـ� برای تولید بتـن خو د تم�اکم ()SCC
طوالنـی توسعه یافته است و
ی
عملکرد بسیار مناسبـی از خود نشان میدهد .رسیدن به مقاومت و دوام
باال در بتـن در میـزان مرصفهای متوسط این محصول از دیگر مزایای آن
ین
همچنـ� این محصول جهت استفاده در کنار انواع سیمانها و
میباشد.
پوزوالنها عملکرد مناسبـی دارد و رس موجود در سنگدانهها روی عملکرد
تاث�ی نخواهد گذاشت.
روانـی اولیه و حفظ روانـی آن ی
موارد كاربرد
ت
ن
همچنـ� ایجاد روانـی باال با
اس�ازین R520با قدرت کاهش آب زیاد و
ی
حفظ اسالمپ بسیار خوب برای موارد ذیل میتواند کاربرد داشته باشد:
 انواع بتـنریزی مقاطع مختلف مانند شمع ،پـی ،ستون ،دیوار ،سقف،بتـنهای پـیش تنـیده و ...
 حمل بتـن در فاصلههای طوالنـی بتـنریزی در آب و هوای گرم و بتـنهای حجیم انواع سازههای با نفوذپذیری ی نپایـ� و بتـنهای آببند
 استفاده در کنار انواع پوزوالنها و سیمانهای آمیخته جهت تولید انواع بتـن خود تم�اکم ( )SCCو بتـنهای اکسپوز با سطحمناسب
عملکرد و مزایا
ریز سـاختار ابر روانکنندهای پلـیکربوکسیالتـی شـانهای شکـل است.
دندانههای این شانهها (زنجیـرهای جانبـی) بسیار بلند بوده و ستون فقرات
(زنجیـر اصیل) دارای بار منفی میباشد .پس از افزودن ابر روانکنندههای
پیلکربوکسیالتـی به بتـن ،زنجیـر اصیل که بار منفی زیادی دارد بر روی ذرات
سیمان داری بار مثبت جذب میشود و این گونه زنجیـرهای جانبـی شبـیه به
پرزهایـی بلند اطراف ذرات سیمان را فرا میگیـرند .این پرزهای بلند هنگام
نزدیک شدن ذرات سیمان به یکدیگر از چسبـیدن آنها به هم جلوگیـری
کرده و سبب دور ماندن ذرات سیمان از یکدیگر میشوند .بنا بر این عالوه
بر رس خوردن ذرات سیمان بر روی هم و نچسبـیدن آنها به هم ،هیچ
آبـی بیـن آنها حبس نمیشود .اینگونه در میـزان ی ن
پایـ� نسبت آب به سیمان
روانـی بسیار باال در بتـن حاصل میشود .ابر روانکننده دیرگیـر با حفظ
اسالمپ باال داری ساختاری به خصوص در زنجیـرهای جانبـی میباشد .در
14

ابر روانکننده ت
اس�ازین  R520زنجیـر های جانبـی دارای طول بسیار بلندی
بوده و در نتـیجه پس از ش�وع فرایند هیدراتاسیون سیمان و دفن شدن
زنجیـر اصیل در محصول حاصل از این واکنش ،زنجیـرهای جانبـی به دلیل
طول بلند هنوز هم بهکار خود ادامه داده و ذرات سیمان را از یکدیگر دور
میکنند .این عمل عالوه بر کند کردن فرایند هیدراتاسیون سیمان و ایجاد
خاصیت دیرگیـری سبب حفظ باالی روانـی در بتـن ی ز
نـ� میشود .برخی از
مزایای استفاده از این افزودنـی عبارتـند از:
 افزایش روانـی بدون افزایش آب در نسبتهای آب به سیمان بسیار ی نپایـ�
 امکان کاهش شدید آب بتـن تا  40درصد آب اولیه افزایش مقاومتهای نهایـی بتـنگ
گ
 کاهش احتمال جداشد� و آب انداخت� و بهبود پمپپذیری بتـنتزایـی اولیه بتـن
 کاهش نرخ واکنش هیدراتاسیون و در نتـیجهکاهش حرار  حفظ طوالنـی مدت اسالمپ بتـن افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایـی بتـنین
همچنـ� افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب
 کاهش نفوذ آب در بتـن وو یخ
گ
تاث� بر خورد� آرماتور
 فاقد یون کلر و عدم یگ
 کاهش ترکهای سطحی و جمع شد�گ
 عملکرد مناسب هنگام باال بودن مقدار رس در مصالح سن�استانداردها
ت
اس�ازین R520با الزامات استانداردهای  ASTM C494و  EN 934-2و ISIRI
 2930-2مطابقت کامل دارد.
اطالعات محصول
پایه شیمیایـی

پیلکربوکسیالت اتر (نسل چهارم)

شکل ظاهری

مایع عسیل یا قهوهای

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م� مکعب)

1 /0 8 ±0 /02

pH

 5ایل 7

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

افزودنـیهای بتـن

Strusin R520

ابر روانکنندهای کربوکسیالتـی بتـن

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  200و مخزن  1000کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
بیـن  0/25ایل  0/9درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر
طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت
اطالعات ت
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف محصول
درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس
بگیـرید.
ت
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :به� است که افزودنـی با بخش
ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها
 تاس�ازین R520به سیمان خشک اضافه نگردد.
 در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در بتـن مرصف
گردد.
 این محصول در کنار افزودنـیهای بر پایه نفتالیـن سولفونات و ی نمالم�
سولفونات نباید مرصف گردد.

اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  60درصد سنگدانهها ( )8-0با  40درصد شن ( )19-9/5و با
عیار سیمانـی  380کیلوگرم در تم� مکعب و نسبت آب به سیمان برابر 0/38
بود که نتایج ذیل حاصل شد:
میـزان مرصف
افزودنـی

اسالمپ
اولیه

درصد
هوا

مقاومت  7 ،3و 28
روزه ()MPa

0

بدون
اسالمپ

2/8

 30 ،23و 38

0/6

21

1/6

 32 ،24و 41

0/4

17

2

 32 ،23و 40

( %وزن سیمان)

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات بـیش� به
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
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افزودنـیهای بتـن

ابر روانکنندهای کربوکسیالتـی بتـن

Strusin A520
ابــر روانکننــده و کاهنــده شــدید آب زودگیـــر بــر پایــه پیلکربوکســیالت اتــر
اصــاح شــده بــا مقاومــت اولیــه بــاال
خالصهای از محصول
ت
اس�ازین A520یک ابر روانکننده زودگیـر بتـن نسل چهارم و بر پایه
پیلکربوکسیالت اتر از واحد تحقیق و توسعه تولید رزین پیلکربوکسیالت
شـرکت  Strumixمیباشد .این محصول جهت تولید بتـنـی با نسبت آب
ت
به سیمان ی ن
بـیش� توسعه یافته
پایـ� و روانـی باال و کسب مقاومت اولیه
ن
همچنـ� برای تولید بتـن خود تم�اکم ( )SCCعملکرد بسیار مناسبـی
است و
ی
از خود نشان میدهد .رسیدن به مقاومت و دوام باال در بتـن در میـزان
ین
همچنـ�
مرصفهای متوسط این محصول از دیگر مزایای آن میباشد.
این محصول جهت استفاده در کنار انواع سیمانها و پوزوالنها عملکرد
مناسبـی دارد و رس موجود در سنگدانهها روی عملکرد روانـی اولیه و حفظ
تاث�ی نخواهد گذاشت.
روانـی آن ی
موارد كاربرد
ت
ن
همچنـ� ایجاد روانـی باال و
اس�ازین A520با قدرت کاهش آب زیاد و
ی
افزایش رسعت کسب مقاومت اولیه بتـن برای موارد ذیل میتواند کاربرد
داشته باشد:
 انواع بتـنریزی مقاطع مختلف مانند شمع ،پـی ،ستون ،دیوار ،سقف،بتـنهای پـیش تنـیده و ...
 تولید انواع قطعات پـیشساخته بتـنـیتاث� تزریق انواع مالتهای سیمانـی مانند دوغاب
 بهبود مقاومت یا شعاع ینـیلینگ و ت
اس�ندینگ و ...
 بتـنریزی در آب و هوای رسد و خنک انواع سازههای با نفوذپذیری ی نپایـ� و بتـنهای آببند
 استفاده در کنار انواع پوزوالنها و سیمانهای آمیخته جهت تولید انواع بتـن خود تم�اکم ( )SCCو بتـنهای اکسپوز با سطحمناسب
عملکرد و مزایا
ریز ساختار ابر روانکنندهای پیلکربوکسیالتـی شانهای شکل است.
دندانههای این شانهها (زنجیـرهای جانبـی) بسیار بلند بوده و ستون فقرات
(زنجیـر اصیل) دارای بار منفی میباشد .پس از افزودن ابر روانکنندههای
پیلکربوکسیالتـی به بتـن ،زنجیـر اصیل که بار منفی زیادی دارد بر روی
ذرات سیمان داری بار مثبت جذب میشود و این گونه زنجیـرهای جانبـی
شبـیه به پرزهایـی بلند اطراف ذرات سیمان را فرا میگیـرند .این پرزهای
بلند هنگام نزدیک شدن ذرات سیمان به یکدیگر از چسبـیدن آنها به هم
جلوگیـری کرده و سبب دور ماندن ذرات سیمان از یکدیگر میشوند .بنا
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بر این عالوه بر رس خوردن ذرات سیمان بر روی هم و نچسبـیدن آنها به
هم ،هیچ آبـی بیـن آنها حبس نمیشود .اینگونه در میـزان ی ن
پایـ� نسبت
آب به سیمان روانـی بسیار باال در بتـن حاصل میشود .در ابر روانکنند ه
ت
اس�ازین  A520طول زنجیـر جانبـی کوتاه و طول زنجیـر اصیل بسیار بلند
میباشد .در نتـیجه در ی ن
ع� ایجاد روانـی بسیار باال در بتـن ،رسعت واکنش
تاخ� نمیافتد .این
هیدراتاسیون کاهش نمییابد و به دنبال آن گیـرش به ی
گ
ساختار با ویژ�هایـی که دارد سبب ایجاد زودگیـرترین حالت در عملکرد
ابر روانکنندهای پیلکربوکسیالتـی میشود .برخی از مزایای استفاده از این
افزودنـی عبارتـند از:
پایـ�ن
 افزایش روانـی بدون افزایش آب در نسبتهای آب به سیمان بسیار ی امکان کاهش شدید آب بتـن تا  40درصد آب اولیه افزایش مقاومتهای اولیه و نهایـی بتـنگ
گ
 کاهش احتمال جداشد� و آب انداخت� و بهبود پمپپذیری بتـنتزایـی اولیه
 افزایش نرخ واکنش هیدراتاسیون و در نتـیجه افزایش حرار بتـن
 افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایـی بتـنین
همچنـ� افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب
 کاهش نفوذ آب در بتـن وو یخ
گ
تاث� بر خورد� آرماتور
عدم
و
کلر
یون
فاقد
ی
گ
 کاهش ترکهای سطحی و جمع شد�گ
 عملکرد مناسب هنگام باال بودن مقدار رس در مصالح سن�استانداردها
ت
اس�ازین A520با الزامات استانداردهای  ASTM C494و  EN 934-2و ISIRI
 2930-2قابل ارزیابـی میباشد.
اطالعات محصول
پایه شیمیایـی

پیلکربوکسیالت اتر (نسل چهارم)

شکل ظاهری

مایع عسیل یا قهوهای

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م� مکعب)

1 /08 ±0 /02

pH

 5ایل 7

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

افزودنـیهای بتـن

Strusin A520

ابر روانکنندهای کربوکسیالتـی بتـن

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  200و مخزن  1000کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
بیـن  0/25ایل  0/9درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر
طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت
اطالعات ت
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف محصول
درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس
بگیـرید.
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :ت
به� است که افزودنـی با بخش
ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها
 تاس�ازین A520به سیمان خشک اضافه نگردد.
 در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در بتـن مرصف
گردد.
مالم�ن
 این محصول در کنار افزودنـیهای بر پایه نفتالیـن سولفونات و یسولفونات نباید مرصف گردد.

که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
ت
اختـیار مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  60درصد سنگدانهها ( )8-0با  40درصد شن ( )19-9/5و
با عیار سیمانـی  380کیلوگرم در تم� مکعب و نسبت آب به سیمان برابر0/38
بود که نتایج ذیل حاصل شد:
میـزان مرصف
افزودنـی

اسالمپ
اولیه

درصد
هوا

مقاومت  7 ،3و 28
روزه ()MPa

0

بدون
اسالمپ

2/8

 30 ،23و 38

0/6

20

1/6

 34 ،28و 41

0/4

16

2/2

 33 ،26و 39

( %وزن سیمان)

همچنـ� برای مالت شاهد ی ز
ین
نـ� زمان گیـرشهای اولیه و ثانویه مطابق
استاندارد  8117-2در دمای  5درجه سانتـیگراد و در میـزان مرصف  0/5درصد
وزن سیمان اندازه گیـری شد:

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
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افزودنـیهای بتـن

ابر روانکنندهای کربوکسیالتـی بتـن

Strusin N510
ابــر روانکننــده و کاهنــده شــدید آب نرمــال بــر پایــه
پیلکربوکســیالت اتــر اصــاح شــده
خالصهای از محصول
ت
اس�ازین N510یک ابر روانکننده بتـن نسل چهارم و بر پایه پیلکربوکسیالت
اتر با عملکرد باال از واحد تحقیق و توسعه تولید رزین پیلکربوکسیالت
شـرکت  Strumixمیباشد .این محصول جهت تولید بتـنـی با نسبت آب
ین
همچنـ� این
به سیمان متوسط و ایجاد روانـی باال توسعه یافته است.
محصول جهت استفاده در کنار انواع سیمانها و پوزوالنها عملکرد
مناسبـی دارد و رس موجود در سنگدانهها روی عملکرد روانـی اولیه و حفظ
تاث�ی نخواهد گذاشت.
روانـی آن ی
موارد كاربرد
ت
ن
همچنـ� ایجاد روانـی باال با
اس�ازین N510با قدرت کاهش آب زیاد و
ی
حفظ اسالمپ مطلوب برای موارد ذیل میتواند کاربرد داشته باشد:
 انواع بتـنریزی مقاطع مختلف مانند شمع ،پـی ،ستون ،دیوار ،سقف،بتـنهای پـیش تنـیده و ...
 تولید انواع قطعات پـیشساخته بتـنـیتاث� تزریق انواع مالتهای سیمانـی مانند دوغاب
 بهبود مقاومت یا شعاع ینـیلینگ و ت
اس�ندینگ و ...
 انواع سازههای با نفوذپذیری ی نپایـ� و بتـنهای آببند
 استفاده در کنار انواع پوزوالنها و سیمانهای آمیختهعملکرد و مزایا
ریز ساختار ابر روانکنندهای پیلکربوکسیالتـی شانهای شکل است.
دندانههای این شانهها (زنجیـرهای جانبـی) بسیار بلند بوده و ستون فقرات
(زنجیـر اصیل) دارای بار منفی میباشد .پس از افزودن ابر روانکنندههای
پیلکربوکسیالتـی به بتـن ،زنجیـر اصیل که بار منفی زیادی دارد بر روی
ذرات سیمان داری بار مثبت جذب میشود و این گونه زنجیـرهای جانبـی
شبـیه به پرزهایـی بلند اطراف ذرات سیمان را فرا میگیـرند .این پرزهای
بلند هنگام نزدیک شدن ذرات سیمان به یکدیگر از چسبـیدن آنها به هم
جلوگیـری کرده و سبب دور ماندن ذرات سیمان از یکدیگر میشوند .بنا
بر این عالوه بر رس خوردن ذرات سیمان بر روی هم و نچسبـیدن آنها به
هم ،هیچ آبـی بیـن آنها حبس نمیشود .اینگونه در میـزان ی ن
پایـ� نسبت
آب به سیمان روانـی بسیار باال در بتـن حاصل میشود .برخی از مزایای
استفاده از این افزودنـی عبارتـند از:
پایـ�ن
 افزایش روانـی بدون افزایش آب در نسبتهای آب به سیمان بسیار ی امکان کاهش شدید آب بتـن تا  40درصد آب اولیه -افزایش مقاومتهای مکانـییک اولیه و نهایـی بتـن
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گ
گ
 کاهش احتمال جداشد� و آب انداخت� و بهبود پمپپذیری بتـن حفظ مطلوب اسالمپ بتـن در آب و هوای معتدل در میـزان مرصفمتوسط
 افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایـی بتـنین
همچنـ� افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب
 کاهش نفوذ آب در بتـن وو یخ
گ
تاث� بر خورد� آرماتور
 فاقد یون کلر و عدم یگ
 کاهش ترکهای سطحی و جمع شد�گ
 عملکرد مناسب هنگام باال بودن مقدار رس در مصالح سن�استانداردها
ت
اس�ازین N510با الزامات استانداردهای  ASTM C494و  EN 934-2و ISIRI
 2930-2مطابقت کامل دارد.
اطالعات محصول
پایه شیمیایـی

پیلکربوکسیالت اتر (نسل چهارم)

شکل ظاهری

مایع عسیل یا قهوهای

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م� مکعب)

1 /06 ±0 /02

pH

 5ایل 7

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  200و مخزن  1000کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
بیـن  0/3ایل  1/2درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر
طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت
ت
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده مرصف و یا مرصف
اطالعات
محصول درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه
 Strumixتماس بگیـرید.

افزودنـیهای بتـن

Strusin N510

ابر روانکنندهای کربوکسیالتـی بتـن

نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :ت
به� است که افزودنـی با بخش
ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها
 تاس�ازین N510به سیمان خشک اضافه نگردد.
 در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در بتـن مرصف
گردد.
 این محصول در کنار افزودنـیهای بر پایه نفتالیـن سولفونات و ی نمالم�
سولفونات نباید مرصف گردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد

تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  57درصد سنگدانهها ( )8-0با  43درصد شن ()19-9/5
و با عیار سیمانـی  350کیلوگرم در تم� مکعب و نسبت آب به سیمان برابر
 0/47بود که نتایج ذیل حاصل شد:
میـزان مرصف
افزودنـی
( %وزن سیمان)

اسالمپ
اولیه

درصد
هوا

مقاومت  7 ،3و 28
روزه ()MPa

0

5/5

2/6

 21 ،16و 32

0/6

22

2/3

 23 ،18و 34

0/4

17

2/4

 22 ،16و 33

مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
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افزودنـیهای بتـن

ابر روانکنندهای کربوکسیالتـی بتـن

Strusin R510
ابــر روانکننــده و کاهنــده شــدید آب دیرگیـــر بــر پایــه پیلکربوکســیالت اتــر
اصــاح شــده بــا عملکــرد حفــظ اســامپ طوالنـــی
خالصهای از محصول
ت
اس�ازین R510یک ابر روانکننده دیرگیـر بتـن نسل چهارم و بر پایه
پیلکربوکسیالت اتر با حفظ اسالمپ طوالنـی از واحد تحقیق و توسعه
تولید رزین پیلکربوکسیالت شـرکت  Strumixمیباشد .این محصول جهت
تولید بتـنـی با نسبت آب به سیمان متوسط و روانـی باال و حفظ اسالمپ
ین
همچنـ� این محصول جهت استفاده در
طوالنـی توسعه یافته است.
کنار انواع سیمانها و پوزوالنها عملکرد مناسبـی دارد و رس موجود در
تاث�ی نخواهد
سنگدانهها روی عملکرد روانـی اولیه و حفظ روانـی آن ی
گذاشت.
موارد كاربرد
ت
ن
همچنـ� ایجاد روانـی باال با
اس�ازین R510با قدرت کاهش آب زیاد و
ی
حفظ اسالمپ بسیار خوب برای موارد ذیل میتواند کاربرد داشته باشد:
 انواع بتـنریزی مقاطع مختلف مانند شمع ،پـی ،ستون ،دیوار ،سقف،بتـنهای پـیش تنـیده و ...
 حمل بتـن در فاصلههای طوالنـی بتـنریزی در آب و هوای گرم و بتـنهای حجیم انواع سازههای با نفوذپذیری ی نپایـ� و بتـنهای آببند
 استفاده در کنار انواع پوزوالنها و سیمانهای آمیختهعملکرد و مزایا
ریز ساختار ابر روانکنندهای پیلکربوکسیالتـی شانهای شکل است.
دندانههای این شانهها (زنجیـرهای جانبـی) بسیار بلند بوده و ستون فقرات
(زنجیـر اصیل) دارای بار منفی میباشد .پس از افزودن ابر روانکنندههای
پیلکربوکسیالتـی به بتـن ،زنجیـر اصیل که بار منفی زیادی دارد بر روی ذرات
سیمان داری بار مثبت جذب میشود و این گونه زنجیـرهای جانبـی شبـیه به
پرزهایـی بلند اطراف ذرات سیمان را فرا میگیـرند .این پرزهای بلند هنگام
نزدیک شدن ذرات سیمان به یکدیگر از چسبـیدن آنها به هم جلوگیـری
کرده و سبب دور ماندن ذرات سیمان از یکدیگر میشوند .بنا بر این عالوه
بر رس خوردن ذرات سیمان بر روی هم و نچسبـیدن آنها به هم ،هیچ
آبـی بیـن آنها حبس نمیشود .اینگونه در میـزان ی ن
پایـ� نسبت آب به سیمان
روانـی بسیار باال در بتـن حاصل میشود .ابر روانکننده دیرگیـر با حفظ
اسالمپ باال داری ساختاری به خصوص در زنجیـرهای جانبـی میباشد .در
ابر روانکننده ت
اس�ازین  R510زنجیـرهای جانبـی دارای طول بسیار بلندی
بوده و در نتـیجه پس از ش�وع فرایند هیدراتاسیون سیمان و دفن شدن
زنجیـر اصیل در محصول حاصل از این واکنش ،زنجیـرهای جانبـی به دلیل
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طول بلند هنوز هم بهکار خود ادامه داده و ذرات سیمان را از یکدیگر دور
میکنند .این عمل عالوه بر کند کردن فرایند هیدراتاسیون سیمان و ایجاد
خاصیت دیرگیـری سبب حفظ باالی روانـی در بتـن ی ز
نـ� میشود .برخی از
مزایای استفاده از این افزودنـی عبارتـند از:
پایـ�ن
 افزایش روانـی بدون افزایش آب در نسبتهای آب به سیمان بسیار ی امکان کاهش شدید آب بتـن تا  40درصد آب اولیه افزایش مقاومتهای نهایـی بتـنگ
گ
 کاهش احتمال جداشد� و آب انداخت� و بهبود پمپپذیری بتـنتزایـی اولیه بتـن
 کاهش نرخ واکنش هیدراتاسیون و در نتـیجهکاهش حرار  حفظ طوالنـی مدت اسالمپ بتـن افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایـی بتـنین
همچنـ� افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب
 کاهش نفوذ آب در بتـن وو یخ
گ
تاث� بر خورد� آرماتور
 فاقد یون کلر و عدم یگ
 کاهش ترکهای سطحی و جمع شد�گ
 عملکرد مناسب هنگام باال بودن مقدار رس در مصالح سن�استانداردها
ت
اس�ازین R510با الزامات استانداردهای  ASTM C494و  EN 934-2و ISIRI
 2930-2مطابقت کامل دارد.
اطالعات محصول
پایه شیمیایـی

پیلکربوکسیالت اتر (نسل چهارم)

شکل ظاهری

مایع عسیل یا قهوهای

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م� مکعب)

1 /06 ±0 /02

pH

 5ایل 7

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  200و مخزن  1000کیلوگرمی

افزودنـیهای بتـن

Strusin R510

ابر روانکنندهای کربوکسیالتـی بتـن

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
بیـن  0/3ایل  1/2درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر
طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت
اطالعات ت
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف محصول
درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس
بگیـرید.
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :ت
به� است که افزودنـی با بخش
ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.

نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  57درصد سنگدانهها ( )8-0با  43درصد شن ()19-9/5
و با عیار سیمانـی  350کیلوگرم در تم� مکعب و نسبت آب به سیمان برابر
 0/47بود که نتایج ذیل حاصل شد:
میـزان مرصف
افزودنـی
( %وزن سیمان)

اسالمپ
اولیه

درصد
هوا

مقاومت  7 ،3و 28
روزه ()MPa

0

5/5

2/6

 21 ،16و 32

0/6

22

2/3

 22 ،17و 35

0/4

17

2/4

 22 ،16و 35

محدودیتها
 تاس�ازین R510به سیمان خشک اضافه نگردد.
 در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در بتـن مرصف
گردد.
مالم�ن
 این محصول در کنار افزودنـیهای بر پایه نفتالیـن سولفونات و یسولفونات نباید مرصف گردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیهانتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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افزودنـیهای بتـن

ابر روانکنندهای کربوکسیالتـی بتـن

Strusin A510
ابــر روانکننــده و کاهنــده شــدید آب زودگیـــر بــر پایــه پیلکربوکســیالت اتــر
اصــاح شــده بــا مقاومــت اولیــه بــاال
خالصهای از محصول
ت
اس�ازین A510یک ابر روانکننده زودگیـر بتـن نسل چهارم و بر پایه
پیلکربوکسیالت اتر از واحد تحقیق و توسعه تولید رزین پیلکربوکسیالت
شـرکت  Strumixمیباشد .این محصول جهت تولید بتـنـی با نسبت آب به
ت
بـیش� توسعه یافته
سیمان متوسط و روانـی باال و کسب مقاومت اولیه
ین
همچنـ� این محصول جهت استفاده در کنار انواع سیمانها و
است.
پوزوالنها عملکرد مناسبـی دارد و رس موجود در سنگدانهها روی عملکرد
تاث�ی نخواهد گذاشت.
روانـی اولیه و حفظ روانـی آن ی
موارد كاربرد
ت
ین
همچنـ� ایجاد روانـی باال و
اس�ازین A510با قدرت کاهش آب زیاد و
افزایش رسعت کسب مقاومت اولیه بتـن برای موارد ذیل میتواند کاربرد
داشته باشد:
 انواع بتـنریزی مقاطع مختلف مانند شمع ،پـی ،ستون ،دیوار ،سقف،بتـنهای پـیش تنـیده و ...
 تولید انواع قطعات پـیشساخته بتـنـیتاث� تزریق انواع مالتهای سیمانـی مانند دوغاب
 بهبود مقاومت یا شعاع ینـیلینگ و ت
اس�ندینگ و ...
 بتـنریزی در آب و هوای رسد و خنک انواع سازههای با نفوذپذیری ی نپایـ� و بتـنهای آببند
 استفاده در کنار انواع پوزوالنها و سیمانهای آمیختهعملکرد و مزایا
ریز ساختار ابر روانکنندهای پیلکربوکسیالتـی شانهای شکل است.
دندانههای این شانهها (زنجیـرهای جانبـی) بسیار بلند بوده و ستون فقرات
(زنجیـر اصیل) دارای بار منفی میباشد .پس از افزودن ابر روانکنندههای
پیلکربوکسیالتـی به بتـن ،زنجیـر اصیل که بار منفی زیادی دارد بر روی
ذرات سیمان داری بار مثبت جذب میشود و این گونه زنجیـرهای جانبـی
شبـیه به پرزهایـی بلند اطراف ذرات سیمان را فرا میگیـرند .این پرزهای
بلند هنگام نزدیک شدن ذرات سیمان به یکدیگر از چسبـیدن آنها به هم
جلوگیـری کرده و سبب دور ماندن ذرات سیمان از یکدیگر میشوند .بنا
بر این عالوه بر رس خوردن ذرات سیمان بر روی هم و نچسبـیدن آنها به
هم ،هیچ آبـی بیـن آنها حبس نمیشود .اینگونه در میـزان ی ن
پایـ� نسبت
آب به سیمان روانـی بسیار باال در بتـن حاصل میشود .در ابر روانکننده
ت
اس�ازین  A510طول زنجیـر جانبـی کوتاه و طول زنجیـر اصیل بسیار بلند
میباشد .در نتـیجه در ی ن
ع� ایجاد روانـی بسیار باال در بتـن ،رسعت واکنش
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تاخ� نمیافتد .این
هیدراتاسیون کاهش نمییابد و به دنبال آن گیـرش به ی
گ
ساختار با ویژ�هایـی که دارد سبب ایجاد زودگیـرترین حالت در عملکرد
ابر روانکنندهای پیلکربوکسیالتـی میشود .برخی از مزایای استفاده از این
افزودنـی عبارتـند از:
پایـ�ن
 افزایش روانـی بدون افزایش آب در نسبتهای آب به سیمان بسیار ی امکان کاهش شدید آب بتـن تا  40درصد آب اولیه افزایش مقاومتهای اولیه و نهایـی بتـنگ
گ
 کاهش احتمال جداشد� و آب انداخت� و بهبود پمپپذیری بتـنتزایـی اولیه
 افزایش نرخ واکنش هیدراتاسیون و در نتـیجه افزایش حرار بتـن
 افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایـی بتـنین
همچنـ� افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب
 کاهش نفوذ آب در بتـن وو یخ
گ
تاث� بر خورد� آرماتور
 فاقد یون کلر و عدم یگ
 کاهش ترکهای سطحی و جمع شد�گ
 عملکرد مناسب هنگام باال بودن مقدار رس در مصالح سن�استانداردها
ت
اس�ازین A510با الزامات استانداردهای  ASTM C494و  EN 934-2و ISIRI
 2930-2قابل ارزیابـی میباشد.
اطالعات محصول
پایه شیمیایـی

پیلکربوکسیالت اتر (نسل چهارم)

شکل ظاهری

مایع عسیل یا قهوهای

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م� مکعب)

1 /06 ±0 /02

pH

 5ایل 7

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  200و مخزن  1000کیلوگرمی

افزودنـیهای بتـن

Strusin A510

ابر روانکنندهای کربوکسیالتـی بتـن

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
بیـن  0/3ایل  1/2درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر
طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت
اطالعات ت
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف محصول
درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس
بگیـرید.
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :ت
به� است که افزودنـی با بخش
ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقه کامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها
 تاس�ازین A510به سیمان خشک اضافه نگردد.
 در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در بتـن مرصف
گردد.
مالم�ن
 این محصول در کنار افزودنـیهای بر پایه نفتالیـن سولفونات و یسولفونات نباید مرصف گردد.

نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  57درصد سنگدانهها ( )8-0با  43درصد شن ( )19-9/5و
با عیار سیمانـی  350کیلوگرم در تم� مکعب و نسبت آب به سیمان برابر0/45
بود که نتایج ذیل حاصل شد:
میـزان مرصف
افزودنـی
( %وزن سیمان)

اسالمپ
اولیه

درصد
هوا

مقاومت  7 ،3و 28
روزه ()MPa

0

5/5

2/6

 21 ،16و 32

0/6

20

2/1

 25 ،19و 35

0/4

16

2/1

 24 ،19و 35

همچنـ� برای مالت شاهد ی ز
ین
نـ� زمان گیـرشهای اولیه و ثانویه مطابق
استاندارد  8117-2در دمای  5درجه سانتـیگراد و در میـزان مرصف 0/75
درصد وزن سیمان اندازه گیـری شد:

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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افزودنـیهای بتـن

ابر روانکنندهای کربوکسیالتـی بتـن

Strusin PLS
ابــر روانکننــده و کاهنــده شــدید آب بــر پایــه پیلکربوکســیالت اتــر
اصــاح شــده بالـــیگنو ســولفونات
خالصهای از محصول
ت
اس�ازین PLSیک ابر روانکننده بتـن نسل چهارم و بر پایه پیلکربوکسیالت
اتر که با ترکیبـی ازلـیگنوسولفونات اصالح شده و دارای حفظ اسالمپ
مطلوب از واحد تحقیق و توسعه تولید رزین پیلکربوکسیالت شـرک ت �Stru
mixمیباشد .این محصول جهت اصالح بتـنهای با اسالمپ ی ن
پایـ� در محل
گ
گ
پروژه و رسیدن به اسالمپهای باال بدون ایجاد جداشد� و آب انداخت�
میباشد .رسیدن به مقاومت و دوام باال و نفوذپذیری ی ن
پایـ� بتـن در میـزان
ن
همچنـ� این محصول
مرصفهای متوسط از دیگر مزایای آن میباشد.
ی
جهت استفاده در کنار انواع سیمانها و پوزوالنها عملکرد مناسبـی دارد.
موارد كاربرد
ت
ین
همچنـ� ایجاد روانـی باال با حفظ
اس�ازین PLSبا قدرت کاهش آب زیاد و
اسالمپ بسیار خوب و حفظ قوام بتـن برای موارد ذیل میتواند کاربرد
داشته باشد:
 انواع بتـنریزی مقاطع مختلف مانند شمع ،پـی ،ستون ،دیوار ،سقف،بتـنهای پـیش تنـیده و ...
 حمل بتـن در فاصلههای طوالنـی بتـنریزی در آب و هوای گرم و بتـنهای حجیم انواع سازههای با نفوذپذیری ی نپایـ� و بتـنهای آببند
 استفاده در کنار انواع پوزوالنها و سیمانهای آمیختهعملکرد و مزایا
گ
این ترکیب دارای خاصیت روانکنند� زیاد با حفظ قوام و روانـی مناسب
میباشد .این خاصیت به دلیل برهمکنش موازی و مضاعف پیلکربوکسیالت
ولـیگنو سولفونات میباشد .ریز ساختارهای پیلکربوکسیالتـی بر روی ذرات
سیمان جذب شده و در نتـیجه در میـزان ی ن
پایـ� نسبت آب به سیمان روانـی
بسیار باالی در بتـن حاصل میشود .به صورت موازی با این عملکرد،
زنجیـرهای بلندلـیگنوسولفونات ی ز
نـ� بر روی ذرات سیمان جذب میشوند.
شیوه عملکرد این روانکننده از طریق دفع ت
الک�واستاتـیک ذرات سیمان
میباشد .این دفع ت
الک�واستاتـیک به شیوهای است که ذرات سیمان فاصله
زیادی از هم نگرفته و برخوردهای بسیاری ی ز
نـ� بیـن این ذرات پدید میآید.
این برخوردهای زیاد و فاصلهکم ذرات از یکدیگر سبب ایجاد قوام مناسب
ین
همچنـ� به دلیل طول بلند زنجیـرلـیگنوسولفونات
در بتـن میشود.
گ
و خاصیت کاهند� آب شدید ذرات پیلکربوکسیالت ،حفظ روانـی در
ترکیب این دو بسیار مناسب و باال میباشد .برخی از مزایای استفاده از این
افزودنـی عبارتـند از:
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 افزایش روانـی بدون افزایش آب در نسبتهای آب به سیمان متوسط کاهش شدید آب بتـن افزایش مقاومتهای اولیه و نهایـی بتـنگ
گ
 کاهش احتمال جداشد� و آب انداخت� و بهبود پمپپذیری بتـنتزایـی اولیه بتـن
 کاهش نرخ واکنش هیدراتاسیون و در نتـیجهکاهش حرار  حفظ طوالنـی مدت اسالمپ بتـن افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایـی بتـنین
همچنـ� افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب
 کاهش نفوذ آب در بتـن وو یخ
گ
تاث� بر خورد� آرماتور
 فاقد یون کلر و عدم یگ
 کاهش ترکهای سطحی و جمع شد�گ
 عملکرد مناسب زمانـی که میـزان رس در مصالح سن� باالستاستانداردها
ت
اس�ازین PLSبا الزامات استانداردهای  ASTM C494و  EN 934-2و ISIRI
 2930-2مطابقت کامل دارد.
اطالعات محصول
پایه شیمیایـی

پیلکربوکسیالت اتر (نسل چهارم) اصالح
شده بالـیگنوسولفونات

شکل ظاهری

مایع قهوهای

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م� مکعب)

1 /10 ±0 /02

pH

 5ایل 7

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  200و مخزن  1000کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
بیـن  0/2ایل  0/6درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر
طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت

افزودنـیهای بتـن

Strusin PLS

ابر روانکنندهای کربوکسیالتـی بتـن

اطالعات ت
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف محصول
درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس
بگیـرید.
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :ت
به� است که افزودنـی با بخش
ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.

میـزان مرصف
افزودنـی
( %وزن سیمان)

اسالمپ
اولیه

درصد
هوا

مقاومت  7 ،3و 28
روزه ()MPa

0

7

3/2

 25 ،19و 34

0/5

21

2/3

 26 ،21و 35

0/3

17

2/4

 27 ،23و 37

محدودیتها
 تاس�ازین PLSبه سیمان خشک اضافه نگردد.
 در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در بتـن مرصف
گردد.
مالم�ن
 این محصول در کنار افزودنـیهای بر پایه نفتالیـن سولفونات و یسولفونات نباید مرصف گردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
ت
اختـیار مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم

را ارائه دهد.

نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  55درصد سنگدانهها ( )6-0با  45درصد شن ()25-4/75
و با عیار سیمانـی  375کیلوگرم در تم� مکعب و نسبت آب به سیمان برابر
 0/45بود که نتایج ذیل حاصل شد:
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افزودنـیهای بتـن

فوق روانکننده و روانکنندهای بتـن

Struplast N480
فــوق روانکننــده و فــوق کاهنــده آب نرمــال بتـــن بــر پایــه
نفتالیـــن ســولفونات اصــاح شــده
خالصهای از محصول
ت
اس�اپالست  N480یک فوق روانکننده بتـن نسل دوم و بر پایه پیلنفتالیـن
سولفونات اصالح شده با عملکرد باال از واحد تحقیق و توسعه شـرکت
 Strumixمیباشد .این محصول جهت تولید بتـنـی با نسبت آب به سیمان
متوسط و ایجاد روانـی باال توسعه یافته است.
موارد كاربرد
ت
اس�اپالست  N480با کاهش آب بتـن یا افزایش روانـی آن بدون افزایش آب
در بتـن برای موارد ذیل میتواند کاربرد داشته باشد:
 انواع بتـنریزی مقاطع مختلف مانند شمع ،پـی ،ستون ،دیوار ،سقف،بتـنهای پـیش تنـیده و ...
 استفاده در انواع بتـن آماده تولید انواع قطعات پـیشساخته بتـنـی استفاده در محل پروژه و پس از حمل بتـن انواع سازههای با نفوذپذیری ی نپایـ� و بتـنهای آببند
 استفاده در کنار انواع پوزوالنها و سیمانهای آمیختهعملکرد و مزایا
فوق روانکننده بر پایه پیلنفتالیـن سولفونات دارای زنجیـرهایـی با طول
کوتاه و متوسط و بار منفی بسیار زیاد میباشد .پس از افزودن فوق
روانکننده به بتـن تمامی زنجیـرهای پیلنفتالیـن سولفونات به رسعت جذب
ذرات سیمان میشوند .در نتـیجه سطح ذرات سیمان دارای یک بار به شدت
منفی شده و این پدیده سبب دفع ت
الک�واستاتـییک ذرات از یکدیگر و فاصله
تن
گرف� آنها از هم میشود .پیلنفتالیـن سولفوناتها با استفاده از این
یز
مکانـ�م روانـی اولیه بسیار باالیـی را در بتـن ایجاد میکنند .برخی از مزایای
استفاده از این افزودنـی عبارتـند از:
 افزایش روانـی بدون افزایش آب امکان کاهش آب بتـن تا  20درصد آب اولیه افزایش مقاومتهای مکانـییک اولیه و نهایـی بتـنگ
گ
 کاهش احتمال جداشد� و آب انداخت� و بهبود پمپپذیری بتـن حفظ مطلوب اسالمپ بتـن در آب و هوای معتدل در میـزان مرصفمتوسط
 افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایـی بتـنین
همچنـ� افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب
 کاهش نفوذ آب در بتـن وو یخ
گ
تاث� بر خورد� آرماتور
عدم
و
کلر
یون
فاقد
ی
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گ
 کاهش ترکهای سطحی و جمع شد�استانداردها
ت
اس�اپالست  N480با الزامات استانداردهای  ASTM C494و  EN 934-2و
 ISIRI 2930-2مطابقت کامل دارد.
اطالعات محصول
پایه شیمیایـی

پیلنفتالیـن سولفونات

شکل ظاهری

مایع قهوهای

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م� مکعب)

1 /18 ±0 /02

pH

 6ایل 8

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  240و مخزن  1000کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
بیـن  0/2ایل  1/2درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر
طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت
اطالعات ت
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف محصول
درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس
بگیـرید.
ت
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :به� است که افزودنـی با بخش
ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها
 تاس�اپالست  N480به سیمان خشک اضافه نگردد.

افزودنـیهای بتـن

Struplast N480

فوق روانکننده و روانکنندهای بتـن

 از این افزودنـی در کنار افزودنـیهای حاوی پیلکربوکسیالت استفادهنگردد.
 در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در بتـن مرصف
گردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  60درصد سنگدانهها ( 10 ،)6-0درصد شن نخودی (-4/75
 30 )12/5درصد شن بادامی ( )19-9/5و با عیار سیمانـی  350کیلوگرم در تم�
مکعب و نسبت آب به سیمان برابر  0/45بود که نتایج ذیل حاصل شد:
میـزان مرصف
افزودنـی
( %وزن سیمان)

اسالمپ
اولیه

درصد
هوا

مقاومت  7و  28روزه
()MPa

0

5

2/8

 24و 31

0/5

19

1/9

 24و 33

0/8

23

2/0

 25و 33

مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
ت
اختـیار مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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افزودنـیهای بتـن

فوق روانکننده و روانکنندهای بتـن

Struplast R480
فــوق روانکننــده و فــوق کاهنــده آب دیرگیـــر بتـــن بــر پایــه
نفتالیـــن ســولفونات اصــاح شــده
خالصهای از محصول
ت
اس�اپالست  R480یک فوق روانکننده دیرگیـر بتـن نسل دوم و بر پایه
پیلنفتالیـن سولفونات اصالح شده با عملکرد باال از واحد تحقیق و توسعه
شـرکت  Strumixمیباشد .این محصول جهت تولید بتـنـی با نسبت آب به
سیمان متوسط و ایجاد روانـی باال توسعه یافته است .این محصول دارای
حفظ روانـی مطلوبـی میباشد.
موارد كاربرد
ت
اس�اپالست  R480با کاهش آب بتـن یا افزایش روانـی آن بدون افزایش آب
در بتـن و خاصیت دیرگیـری برای موارد ذیل میتواند کاربرد داشته باشد:
 انواع بتـنریزی مقاطع مختلف مانند شمع ،پـی ،ستون ،دیوار ،سقف،بتـنهای پـیش تنـیده و ...
 استفاده در محل پروژه و پس از حمل بتـن بتـنریزی در هوای گرم و بتـنهای حجیم انواع سازههای با نفوذپذیری ی نپایـ� و بتـنهای آببند
 استفاده در کنار انواع پوزوالنها و سیمانهای آمیختهعملکرد و مزایا
فوق روانکننده بر پایه پیلنفتالیـن سولفونات دارای زنجیـرهایـی با طول
کوتاه و متوسط و بار منفی بسیار زیاد میباشد .پس از افزودن فوق
روانکننده به بتـن تمامی زنجیـرهای پیلنفتالیـن سولفونات به رسعت جذب
ذرات سیمان میشوند .در نتـیجه سطح ذرات سیمان دارای یک بار به شدت
منفی شده و این پدیده سبب دفع ت
الک�واستاتـییک ذرات از یکدیگر و فاصله
تن
گرف� آنها از هم میشود .پیلنفتالیـن سولفوناتها با استفاده از این
ز
مکانـ�م روانـی اولیه بسیار باالیـی را در بتـن ایجاد میکنند .زنجیـرهای
ی
فوق روانکننده پیلنفتالیـنـی برهمکنش باالیـی با سایر افزدنـیها و پلیمرهای
دیگر دارد .به طوری که ممکن است عملکرد روانـی به یکبارهکاهش یابد.
ت
اس�امیکس توانسته است با تکیه بر دانش گروه تحقیق و توسعه خود به یک
ساختار کوپلیمری دست یابد که عالوه بر ایجاد خاصیت دیرگیـری در بتـن،
گ
هیچ گونه تداخیل با عملکرد روانکنند� زنجیـرهای پیلنفتالیـن سولفونات
نداشته باشد .فوق روانکننده دیرگیـر مخلوطی از پیلنفتالیـن سولفونات و
این کوپلیمرها میباشد .برخی از مزایای استفاده از این افزودنـی عبارتـند از:
 افزایش روانـی بدون افزایش آبتزایـی اولیه بتـن
 کاهش نرخ واکنش هیدراتاسیون و در نتـیجهکاهش حرار  امکان کاهش آب بتـن تا  20درصد آب اولیه -افزایش مقاومتهای مکانـییک نهایـی بتـن
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گ
گ
 کاهش احتمال جداشد� و آب انداخت� و بهبود پمپپذیری بتـن حفظ مطلوب اسالمپ بتـن در آب و هوای معتدل و گرم افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایـی بتـنین
همچنـ� افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب
 کاهش نفوذ آب در بتـن وو یخ
گ
تاث� بر خورد� آرماتور
 فاقد یون کلر و عدم یگ
 کاهش ترکهای سطحی و جمع شد�استانداردها
ت
اس�اپالست  R480با الزامات استانداردهای  ASTM C494و  EN 934-2و
 ISIRI 2930-2مطابقت کامل دارد.
اطالعات محصول
پایه شیمیایـی

پیلنفتالیـن سولفونات

شکل ظاهری

مایع قهوهای

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م� مکعب)

1 /18 ±0 /02

pH

 6ایل 8

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  240و مخزن  1000کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
یز
م�ان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
بیـن  0/2ایل  1/2درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر
طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت
ت
اطالعات بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف محصول
درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس
بگیـرید.
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :ت
به� است که افزودنـی با بخش
ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.

افزودنـیهای بتـن

Struplast R480

فوق روانکننده و روانکنندهای بتـن

نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.

ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.

محدودیتها
 تاس�اپالست  R480به سیمان خشک اضافه نگردد.
 از این افزودنـی در کنار افزودنـیهای حاوی پیلکربوکسیالت استفادهنگردد.
 در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در بتـن مرصف
گردد.

نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  60درصد سنگدانهها ( 10 ،)6-0درصد شن نخودی (-4/75
 30 )12/5درصد شن بادامی ( )19-9/5و با عیار سیمانـی  350کیلوگرم در تم�
مکعب و نسبت آب به سیمان برابر  0/45بود که نتایج ذیل حاصل شد:

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

میـزان مرصف
افزودنـی
( %وزن سیمان)

اسالمپ
اولیه

درصد
هوا

مقاومت  7و  28روزه
()MPa

0

5

2/8

 24و 31

0/5

19

2/2

 24و 33

0/8

23

1/8

 26و 32

مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده

29

افزودنـیهای بتـن

فوق روانکننده و روانکنندهای بتـن

Struplast A480
فــوق روانکننــده و فــوق کاهنــده آب زودگیـــر بتـــن بــر پایــه
نفتالیـــن ســولفونات اصــاح شــده
خالصهای از محصول
ت
اس�اپالست  A480یک فوق روانکننده زودگیـر بتـن نسل دوم و بر پایه
پیلنفتالیـن سولفونات اصالح شده با عملکرد باال از واحد تحقیق و توسعه
شـرکت  Strumixمیباشد .این محصول جهت تولید بتـنـی با آب به سیمان
ین
همچنـ� این افزودنـی دارای
متوسط و ایجاد روانـی باال توسعه یافته است.
خاصیت زودگیـری و رسعت کسب مقاومت اولیه مطلوبـی میباشد.
موارد كاربرد
ت
اس�اپالست  A480با کاهش آب بتـن یا افزایش روانـی آن بدون افزایش آب
در بتـن و خاصیت زودگیـری برای موارد ذیل میتواند کاربرد داشته باشد:
 انواع بتـنریزی مقاطع مختلف مانند شمع ،پـی ،ستون ،دیوار ،سقف،بتـنهای پـیش تنـیده و ...
 استفاده در محل پروژه و پس از حمل بتـن بتـنریزی در هوای رسد و خنک بتـنهای پـیش ساختهن
پایـ� و بتـنهای آببند
 انواع سازههای با نفوذپذیری ی استفاده در کنار انواع پوزوالنها و سیمانهای آمیختهعملکرد و مزایا
فوق روانکننده بر پایه پیلنفتالیـن سولفونات دارای زنجیـرهایـی با طول
کوتاه و متوسط و بار منفی بسیار زیاد میباشد .پس از افزودن فوق
روانکننده به بتـن تمامی زنجیـرهای پیلنفتالیـن سولفونات به رسعت جذب
ذرات سیمان میشوند .در نتـیجه سطح ذرات سیمان دارای یک بار به شدت
منفی شده و این پدیده سبب دفع ت
الک�واستاتـییک ذرات از یکدیگر و فاصله
تن
گرف� آنها از هم میشود .پیلنفتالیـن سولفوناتها با استفاده از این
یز
مکانـ�م روانـی اولیه بسیار باالیـی را در بتـن ایجاد میکنند .زنجیـرهای
پیلنفتالیـن سولفونات در حضور مخلوطی از چند ترکیب آیل مختلف عالوه
بر ایجاد روانـی باال در بتـن ،سبب ترسیع در گیـرش بتـن ی ز
نـ� میشوند .نکته
قابل توجه این است که ترکیبات آیل افزوده شده به این فوق روانکننده
عالوه بر ترسیع واکنش هیدراتاسون باعث واکنش حد ث
اک�ی هر سه فاز
سیمان میشوند .بدین ترتـیب عالوه بر ایجاد خاصیت زودگیـری مقاومت
نهایـی بتـن ی ز
نـ� کاهش نمییابد .برخی از مزایای استفاده از این افزودنـی
عبارتـند از:
 افزایش روانـی بدون افزایش آبتزایـی اولیه
 افزایش نرخ واکنش هیدراتاسیون و در نتـیجه افزایش حرار بتـن
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 امکان کاهش آب بتـن تا  20درصد آب اولیه افزایش مقاومتهای مکانـییک اولیه و نهایـی بتـنگ
گ
 کاهش احتمال جداشد� و آب انداخت� و بهبود پمپپذیری بتـن افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایـی بتـنین
همچنـ� افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب
 کاهش نفوذ آب در بتـن وو یخ
گ
تاث� بر خورد� آرماتور
عدم
و
کلر
یون
فاقد
ی
گ
 کاهش ترکهای سطحی و جمع شد�استانداردها
ت
اس�اپالست  A480با الزامات استانداردهای  ASTM C494و  EN 934-2و
 ISIRI 2930-2قابل ارزیابـی میباشد.
اطالعات محصول
پایه شیمیایـی

لیگنوسولفونات

شکل ظاهری

مایع قهوهای

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م� مکعب)

1 /18 ±0 /02

pH

 6ایل 8

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  240و مخزن  1000کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
بیـن  0/3ایل  1/5درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر
طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت
اطالعات ت
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف محصول
درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس
بگیـرید.
ت
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :به� است که افزودنـی با بخش

افزودنـیهای بتـن

Struplast A480

فوق روانکننده و روانکنندهای بتـن

ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها
 تاس�اپالست  A480به سیمان خشک اضافه نگردد.
 از این افزودنـی در کنار افزودنـیهای حاوی پیلکربوکسیالت استفادهنگردد.
 در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در بتـن مرصف
گردد.

میـزان مرصف
افزودنـی
( %وزن سیمان)

اسالمپ
اولیه

درصد
هوا

مقاومت  7و  28روزه
()MPa

0

5

2/8

 24و 31

0/5

17

2/3

 27و 34

0/8

23

2/3

 27و 33

همچنـ� برای مالت شاهد ی ز
ین
نـ� زمان گیـرشهای اولیه و ثانویه مطابق
استاندارد  8117-2در دمای  5درجه سانتـیگراد و در میـزان مرصف 0/75
درصد وزن سیمان اندازه گیـری شد:

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  60درصد سنگدانهها ( )8-0با  40درصد شن ( )19-9/5و با
عیار سیمانـی  350کیلوگرم در تم� مکعب و نسبت آب به سیمان برابر 0/46
بود که نتایج ذیل حاصل شد:
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افزودنـیهای بتـن

فوق روانکننده و روانکنندهای بتـن

Struplast N470
فــوق روانکننــده و فــوق کاهنــده آب نرمــال بتـــن بــر پایــه
نفتالیـــن ســولفونات اصــاح شــده
خالصهای از محصول
ت
اس�اپالست  N470یک فوق روانکننده بتـن نسل دوم و بر پایه پیلنفتالیـن
سولفونات اصالح شده با عملکرد باال از واحد تحقیق و توسعه شـرکت
 Strumixمیباشد .این محصول جهت تولید بتـنـی با نسبت آب به سیمان
متوسط و ایجاد روانـی باال توسعه یافته است.
این محصول در نوع دیرگیـر  Struplast R470و زودگیـر Struplast A470
یز
نـ� تولید میگردد.
موارد كاربرد
ت
اس�اپالست  N470با کاهش آب بتـن یا افزایش روانـی آن بدون افزایش آب
در بتـن برای موارد ذیل میتواند کاربرد داشته باشد:
 انواع بتـنریزی مقاطع مختلف مانند شمع ،پـی ،ستون ،دیوار ،سقف،بتـنهای پـیش تنـیده و ...
 استفاده در انواع بتـن آماده تولید انواع قطعات پـیشساخته بتـنـی استفاده در محل پروژه و پس از حمل بتـن انواع سازههای با نفوذپذیری ی نپایـ� و بتـنهای آببند
 استفاده در کنار انواع پوزوالنها و سیمانهای آمیختهعملکرد و مزایا
فوق روانکننده بر پایه پیلنفتالیـن سولفونات دارای زنجیـرهایـی با طول
کوتاه و متوسط و بار منفی بسیار زیاد میباشد .پس از افزودن فوق
روانکننده به بتـن تمامی زنجیـرهای پیلنفتالیـن سولفونات به رسعت جذب
ذرات سیمان میشوند .در نتـیجه سطح ذرات سیمان دارای یک بار به شدت
منفی شده و این پدیده سبب دفع ت
الک�واستاتـییک ذرات از یکدیگر و فاصله
تن
گرف� آنها از هم میشود .پیلنفتالیـن سولفوناتها با استفاده از این
ز
مکانـ�م روانـی اولیه بسیار باالیـی را در بتـن ایجاد میکنند .برخی از مزایای
ی
استفاده از این افزودنـی عبارتـند از:
 افزایش روانـی بدون افزایش آب امکان کاهش آب بتـن تا  20درصد آب اولیه افزایش مقاومتهای مکانـییک اولیه و نهایـی بتـنگ
گ
 کاهش احتمال جداشد� و آب انداخت� و بهبود پمپپذیری بتـن حفظ مطلوب اسالمپ بتـن در آب و هوای معتدل در میـزان مرصفمتوسط
 افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایـی بتـن -کاهش نفوذ آب در بتـن و افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب و یخ
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گ
تاث� بر خورد� آرماتور
 فاقد یون کلر و عدم یگ
 کاهش ترکهای سطحی و جمع شد�استانداردها
ت
اس�اپالست  A480با الزامات استانداردهای  ASTM C494و  EN 934-2و
 ISIRI 2930-2قابل ارزیابـی میباشد.
اطالعات محصول
پایه شیمیایـی

پیلنفتالیـن سولفونات

شکل ظاهری

مایع قهوهای

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م� مکعب)

1 /1 6 ±0 /02

pH

 6ایل 8

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  240و مخزن  1000کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
بیـن  0/3ایل  1/2درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر
طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت
اطالعات ت
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف محصول
درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس
بگیـرید.
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :ت
به� است که افزودنـی با بخش
ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها

افزودنـیهای بتـن

Struplast N470

فوق روانکننده و روانکنندهای بتـن

 تاس�اپالست  N470به سیمان خشک اضافه نگردد.
 از این افزودنـی در کنار افزودنـیهای حاوی پیلکربوکسیالت استفادهنگردد.
 در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در بتـن مرصف
گردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات بـیش� به
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  60درصد سنگدانهها ( 10 ،)6-0درصد شن نخودی (-4/75
 30 )12/5درصد شن بادامی ( )19-9/5و با عیار سیمانـی  350کیلوگرم در تم�
مکعب و نسبت آب به سیمان برابر  0/45بود که نتایج ذیل حاصل شد:
میـزان مرصف
افزودنـی
( %وزن سیمان)

اسالمپ
اولیه

درصد
هوا

مقاومت  7و  28روزه
()MPa

0

5

2/8

 24و 31

0/5

18

2/1

 25و 32

0/8

22

2/0

 26و 33

مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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افزودنـیهای بتـن

فوق روانکننده و روانکنندهای بتـن

Struplast N410
فــوق روانکننــده و فــوق کاهنــده آب نرمــال بتـــن بــر پایــه
ترکیبـــی پیلکربوکســیالت ولـــیگنوسولفونات
خالصهای از محصول
ت
اس�اپالست  N410یک فوق روانکننده بتـن بر پایه ترکیبـی پیلکربوکسیالت
ولـیگنو سولفونات از واحد تحقیق و توسعه شـرکت  Strumixمیباشد .این
محصول جهت تولید بتـنـی با نسبت آب به سیمان متوسط و ایجاد روانـی
باال توسعه یافته است.
این محصول در نوع دیرگیـر  Struplast R410و زودگیـر Struplast A410
یز
نـ� قابل ارئه میباشد.

 حفظ مطلوب اسالمپ بتـن در آب و هوای معتدل در میـزان مرصفمتوسط
 افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایـی بتـنین
همچنـ� افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب
 کاهش نفوذ آب در بتـن وو یخ
گ
تاث� بر خورد� آرماتور
 فاقد یون کلر و عدم یگ
 -کاهش ترکهای سطحی و جمع شد�

موارد كاربرد
ت
اس�اپالست  N410با کاهش آب بتـن یا افزایش روانـی آن بدون افزایش آب
در بتـن برای موارد ذیل میتواند کاربرد داشته باشد:
 انواع بتـنریزی مقاطع مختلف مانند شمع ،پـی ،ستون ،دیوار ،سقف،بتـنهای پـیش تنـیده و ...
 استفاده در انواع بتـن آماده تولید انواع قطعات پـیشساخته بتـنـی استفاده در محل پروژه و پس از حمل بتـن انواع سازههای با نفوذپذیری ی نپایـ� و بتـنهای آببند
 -استفاده در کنار انواع پوزوالنها و سیمانهای آمیخته

استانداردها
ت
اس�اپالست  N410با الزامات استانداردهای  ASTM C494و  EN 934-2و
 ISIRI 2930-2مطابقت کامل دارد.

عملکرد و مزایا
گ
این ترکیب دارای خاصیت روانکنند� خاص با حفظ قوام و روانـی مناسب
میباشد .این خاصیت به دلیل برهمکنش موازی و مضاعف پیلکربوکسیالت
ولـیگنو سولفونات میباشد .ریز ساختارهای پیلکربوکسیالتـی بر روی
ذرات سیمان جذب شده و سبب دفع فضایـی ذرات سیمان میشود .به
صورت موازی با این عملکرد ،زنجیـرهای بلندلـیگنوسولفونات ی ز
نـ� بر روی
ذرات سیمان جذب میشوند .شیوه عملکرد این روانکننده از طریق دفع
الک�واستاتـیک ذرات سیمان میباشد .این دفع ت
ت
الک�واستاتـیک به شیوهای

است که ذرات سیمان فاصله زیادی از هم نگرفته و برخوردهای بسیاری
یز
نـ� بیـن این ذرات پدید میآید .به دلیل طول بلند زنجیـرلـیگنوسولفونات و
گ
خاصیت کاهند� آب شدید ذرات پیلکربوکسیالت ،حفظ روانـی در ترکیب
این دو نسبتا مناسب میباشد .برخی از مزایای استفاده از این افزودنـی
عبارتـند از:
 افزایش روانـی بدون افزایش آب امکان کاهش آب بتـن تا  20درصد افزایش مقاومتهای مکانـییک اولیه و نهایـی بتـنگ
گ
 -کاهش احتمال جداشد� و آب انداخت� و بهبود پمپپذیری بتـن
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اطالعات محصول
پایه شیمیایـی

ترکیب پیلکربوکسیالت ولـیگنوسولفونات

شکل ظاهری

مایع قهوهای

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م� مکعب)

1 /07 ±0 /02

pH

 6ایل 8

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  240و مخزن  1000کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
بیـن  0/5ایل  1/5درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر
طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت
اطالعات ت
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف محصول
درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس
بگیـرید.
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :ت
به� است که افزودنـی با بخش
ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.

افزودنـیهای بتـن

Struplast N410

فوق روانکننده و روانکنندهای بتـن

نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها
 تاس�اپالست  N410به سیمان خشک اضافه نگردد.
 از این افزودنـی در کنار افزودنـیهای حاوی پیل ی ننفتال� سولفات استفاده
نگردد.
 در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در بتـن مرصف
گردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از

ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  60درصد سنگدانهها ( )8-0و  40درصد شن ( )19-9/5و با
عیار سیمانـی  350کیلوگرم در تم� مکعب و نسبت آب به سیمان برابر 0/47
بود که نتایج ذیل حاصل شد:
میـزان مرصف
افزودنـی
( %وزن سیمان)

اسالمپ
اولیه

درصد
هوا

مقاومت  7و  28روزه
()MPa

0

6

2/9

 22و 30

0/7

15

2/1

 22و 32

1

20

1/9

 23و 33
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افزودنـیهای بتـن

فوق روانکننده و روانکنندهای بتـن

Struplast N322
روانکننــده و کاهنــده آب نرمــال بتـــن بــر پایــه
لـــیگنوسولفونات اصــاح شــده
خالصهای از محصول
ت
اس�اپالست  N322یک روانکننده بتـن نسل اول و بر پایه لـیگنوسولفونات
اصالح شده با عملکرد باال از واحد تحقیق و توسعه شـرکت Strumix
میباشد .این محصول جهت تولید بتـنـی با نسبت آب به سیمان متوسط و
ایجاد روانـی باال با حفظ قوام بتـن توسعه یافته است.
موارد كاربرد
ت
اس�اپالست  N322با کاهش آب بتـن یا افزایش روانـی آن بدون افزایش آب
در بتـن برای موارد ذیل میتواند کاربرد داشته باشد:
 انواع بتـنریزی مقاطع مختلف مانند شمع ،پـی ،ستون ،دیوار ،سقف،بتـنهای پـیش تنـیده و ...
 استفاده در انواع بتـن آماده تولید انواع قطعات پـیشساخته بتـنـی استفاده در محل پروژه و پس از حمل بتـن انواع سازههای با نفوذپذیری ی نپایـ� و بتـنهای آببند
 استفاده در کنار انواع پوزوالنها و سیمانهای آمیختهعملکرد و مزایا
روانکنندهای بر پایه لـیگنوسولفوناتها دارای زنجیـرهای بلندی با بار
منفی بسیار باال میباشند .پس از افزودن روانکننده به بتـن این زنجیـرهای
با بار منفی طی زمانـی بر روی سطح ذرات سیمان جذب میشوند .به این
بـ�ونـی شده و هنگام نزدیک شدن به
ترتـیب ذرات سیمان دارای بار منفی ی
یکدیگر از هم دفع میشوند (دفع ت
الک�و استاتـییک) .با دفع ذرات سیمان
از یکدیگر آب محبوس بیـن ذرات سیمان آزاد شده و این ذرات به صورت
معلق باقـی میمانند و بتـن روان میشود .نکته قابل توجه این است که
زنجیـرهای لـیگنوسولفونات بسیار بلند بوده و سبب یک فاصله حداقیل
بیـن ذرات سیمان میشود .این فاصله اندک و به واسطه آن برخوردهای
ذرات سیمان سبب ایجاد قوام باال در بتـن میشود .برخی از مزایای استفاده
از این افزودنـی عبارتـند از:
 افزایش روانـی بدون افزایش آب امکان کاهش آب بتـن تا  15درصد آب اولیه افزایش مقاومتهای مکانـییک اولیه و نهایـی بتـنگ
گ
 کاهش احتمال جداشد� و آب انداخت� و بهبود پمپپذیری بتـن حفظ مطلوب اسالمپ بتـن در آب و هوای معتدل در میـزان مرصفمتوسط
 -افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایـی بتـن
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ین
همچنـ� افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب
 کاهش نفوذ آب در بتـن وو یخ
گ
تاث� بر خورد� آرماتور
عدم
و
کلر
یون
فاقد
ی
گ
 کاهش ترکهای سطحی و جمع شد�استانداردها
ت
اس�اپالست  N322با الزامات استانداردهای  ASTM C494و  EN 934-2و
 ISIRI 2930-2مطابقت کامل دارد.
اطالعات محصول
پایه شیمیایـی

لیگنوسولفونات

شکل ظاهری

مایع قهوهای

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م� مکعب)

1 /1 8 ±0 /02

pH

 6ایل 8

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  240و مخزن  1000کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
بیـن  0/2ایل  0/8درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر
طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت
اطالعات ت
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف محصول
درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس
بگیـرید.
ت
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :به� است که افزودنـی با بخش
ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.

افزودنـیهای بتـن

Struplast N322

فوق روانکننده و روانکنندهای بتـن

محدودیتها
 تاس�اپالست  N322به سیمان خشک اضافه نگردد.
 در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در بتـن مرصف
گردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات بـیش� به
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  60درصد سنگدانهها ( )8-0با  40درصد شن ( )19-9/5و با
عیار سیمانـی  350کیلوگرم در تم� مکعب و نسبت آب به سیمان برابر 0/46
بود که نتایج ذیل حاصل شد:
میـزان مرصف
افزودنـی
( %وزن سیمان)

اسالمپ
اولیه

درصد
هوا

مقاومت  7و  28روزه
()MPa

0

6

2/8

 23و 32

0/5

21

2/1

 23و 34

0/3

16

2/2

 24و 32

مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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افزودنـیهای بتـن

فوق روانکننده و روانکنندهای بتـن

Struplast R322
روانکننده و کاهنده آب دیرگیـــر بتـــن بر پایه لـیگنوسولفونات
اصــاح شــده بــا حفــظ اســامپ مطلوب
خالصهای از محصول
ت
اس�اپالست  R322یک روانکننده دیرگیـر بتـن نسل اول و بر پایه
لـیگنوسولفونات اصالح شده با عملکرد باال از واحد تحقیق و توسعه
شـرکت  Strumixمیباشد .این محصول جهت تولید بتـنـی با نسبت آب به
سیمان متوسط و ایجاد روانـی باال با حفظ قوام بتـن توسعه یافته است.
ین
همچنـ� این افزودنـی دارای حفظ روانـی طوالنـی میباشد.
موارد كاربرد
ت
اس�اپالست  R322با کاهش آب بتـن یا افزایش روانـی آن بدون افزایش آب
در بتـن و خاصیت دیرگیـری برای موارد ذیل میتواند کاربرد داشته باشد:
 انواع بتـنریزی مقاطع مختلف مانند شمع ،پـی ،ستون ،دیوار ،سقف،بتـنهای پـیش تنـیده و ...
 استفاده در انواع بتـن آماده و حمل بتـن به نقاط دور استفاده در محل پروژه و پس از حمل بتـن بتـنریزی در هوای گرم و بتـنهای حجیم تولید بتـنهای غلطیکن
پایـ� و بتـنهای آببند
 انواع سازههای با نفوذپذیری ی استفاده در کنار انواع پوزوالنها و سیمانهای آمیختهعملکرد و مزایا
روانکنندهای بر پایه لـیگنوسولفوناتها دارای زنجیـرهای بلندی با بار منفی
بسیار باال میباشند .پس از افزودن روانکننده به بتـن این زنجیـرهای با بار
منفی طی زمانـی بر روی سطح ذرات سیمان جذب میشوند .به این ترتـیب
بـ�ونـی شده و هنگام نزدیک شدن به یکدیگر
ذرات سیمان دارای بار منفی ی
از هم دفع میشوند (دفع ت
الک�و استاتـییک) .با دفع ذرات سیمان از یکدیگر
آب محبوس بیـن ذرات سیمان آزاد شده و این ذرات به صورت معلق باقـی
میمانند و بتـن روان میشود .نکته قابل توجه این است که زنجیـرهای
لـیگنوسولفونات بسیار بلند بوده و سبب یک فاصله حداقیل بیـن ذرات
سیمان میشود .این فاصله اندک و به واسطه آن برخوردهای ذرات سیمان
سبب ایجاد قوام باال در بتـن میشود .در روانکنندهای دیرگیـر عالوه بر
زنجیـرهای لـیگنوسولفونات از زنجیـرهای بلند پلیمری دیگری ی ز
نـ� استفاده
گ
یز
مکانـ�م روانکنند�
شده است .این زنجیـرهای بلند پلیمری نه تنها بر
ز
مکانـ�م
تغیـ�
تاث� نمیگذارند بلکه سبب
ی
ی
زنجیـرهای لـیگنوسولفونات ی
تاخ� میاندازند .برخی از مزایای
هیداراتاسیون سیمان شده و گیـرش را به ی
استفاده از این افزودنـی عبارتـند از:
 -افزایش روانـی بدون افزایش آب
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تزایـی اولیه بتـن
 کاهش نرخ واکنش هیدراتاسیون و در نتـیجهکاهش حرار  امکان کاهش آب بتـن تا  15درصد آب اولیه افزایش مقاومتهای مکانـییک نهایـی بتـنگ
گ
 کاهش احتمال جداشد� و آب انداخت� و بهبود پمپپذیری بتـن حفظ مطلوب اسالمپ بتـن در آب و هوای معتدل و گرم افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایـی بتـنین
همچنـ� افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب
 کاهش نفوذ آب در بتـن وو یخ
گ
تاث� بر خورد� آرماتور
 فاقد یون کلر و عدم یگ
 کاهش ترکهای سطحی و جمع شد�استانداردها
ت
اس�اپالست  R322با الزامات استانداردهای  ASTM C494و  EN 934-2و
 ISIRI 2930-2مطابقت کامل دارد.
اطالعات محصول
پایه شیمیایـی

لیگنوسولفونات

شکل ظاهری

مایع قهوهای

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م� مکعب)

1 /1 8 ±0 /02

pH

 6ایل 8

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  240و مخزن  1000کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
بیـن  0/2ایل  0/8درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر
طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت
ت
اطالعات بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف محصول
درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس

افزودنـیهای بتـن

Struplast R322

فوق روانکننده و روانکنندهای بتـن

بگیـرید.
ت
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :به� است که افزودنـی با بخش
ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها
 تاس�اپالست  R322به سیمان خشک اضافه نگردد.
 در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در بتـن مرصف
گردد.

میـزان مرصف
افزودنـی
( %وزن سیمان)

اسالمپ
اولیه

درصد
هوا

مقاومت  7و  28روزه
()MPa

0

6

2/8

 23و 32

0/5

22

2/3

 24و 33

0/3

17

2/4

 23و 34

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  60درصد سنگدانهها ( )8-0با  40درصد شن ( )19-9/5و با
عیار سیمانـی  350کیلوگرم در تم� مکعب و نسبت آب به سیمان برابر 0/46
بود که نتایج ذیل حاصل شد:
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افزودنـیهای بتـن

فوق روانکننده و روانکنندهای بتـن

Struplast A322
روانکننــده و کاهنــده آب زودگیـــر بتـــن بــر پایــه
لـــیگنوسولفونات اصالح شــده
خالصهای از محصول
ت
اس�اپالست  A322یک روانکننده زودگیـر بتـن نسل اول و بر پایه
لـیگنوسولفونات اصالح شده با عملکرد باال از واحد تحقیق و توسعه
شـرکت  Strumixمیباشد .این محصول جهت تولید بتـنـی با نسبت آب به
سیمان متوسط و ایجاد روانـی باال با حفظ قوام بتـن توسعه یافته است.
ین
همچنـ� این افزودنـی دارای خاصیت زودگیـری و روند کسب مقاومت
اولیه مطلوبـی میباشد.
موارد كاربرد
ت
اس�اپالست  A322با کاهش آب بتـن یا افزایش روانـی آن بدون افزایش آب
در بتـن و خاصیت زودگیـری برای موارد ذیل میتواند کاربرد داشته باشد:
 انواع بتـنریزی مقاطع مختلف مانند شمع ،پـی ،ستون ،دیوار ،سقف،بتـنهای پـیش تنـیده و ...
 استفاده در محل پروژه و پس از حمل بتـن بتـنریزی در هوای رسد و خنک بتـنهای پـیش ساختهن
پایـ� و بتـنهای آببند
 انواع سازههای با نفوذپذیری ی استفاده در کنار انواع پوزوالنها و سیمانهای آمیختهعملکرد و مزایا
روانکنندههای بر پایه لـیگنوسولفوناتها دارای زنجیـرهای بلندی با بار
منفی بسیار باال میباشند .پس از افزودن روانکننده به بتـن این زنجیـرهای
با بار منفی طی زمانـی بر روی سطح ذرات سیمان جذب میشوند .به
بـ�ونـی شده و هنگام نزدیک
این ترتـیب ذرات سیمان دارای بار منفی ی
ت
شدن به یکدیگر از هم دفع میشوند (دفع الک�و استاتـییک) .با دفع ذرات
سیمان از یکدیگر آب محبوس بیـن ذرات سیمان آزاد شده و این ذرات به
صورت معلق باقـی میمانند و بتـن روان میشود .نکته قابل توجه این
است که زنجیـرهای لـیگنوسولفونات بسیار بلند بوده و سبب یک فاصله
حداقیل بیـن ذرات سیمان میشود .این فاصله اندک و به واسطه آن
برخوردهای ذرات سیمان سبب ایجاد قوام باال در بتـن میشود .زنجیـرهای
لـیگنوسولفونات در حضور مخلوطی از چند یون مختلف عالوه بر ایجاد
روانـی باال در بتـن و حفظ باالی این روانـی ،سبب ترسیع در گیـرش بتـن
یز
نـ� میشوند .برخی از مزایای استفاده از این افزودنـی عبارتـند از:
 افزایش روانـی بدون افزایش آبتزایـی اولیه
 افزایش نرخ واکنش هیدراتاسیون و در نتـیجه افزایش حرار بتـن
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 امکان کاهش آب بتـن تا  15درصد آب اولیه افزایش مقاومتهای مکانـییک اولیه و نهایـی بتـنگ
گ
 کاهش احتمال جداشد� و آب انداخت� و بهبود پمپپذیری بتـن افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایـی بتـنین
همچنـ� افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب
 کاهش نفوذ آب در بتـن وو یخ
گ
تاث� بر خورد� آرماتور
عدم
و
کلر
یون
فاقد
ی
گ
 کاهش ترکهای سطحی و جمع شد�استانداردها
ت
اس�اپالست  A322با الزامات استانداردهای  ASTM C494و  EN 934-2و
 ISIRI 2930-2مطابقت کامل دارد.
اطالعات محصول
پایه شیمیایـی

لیگنوسولفونات

شکل ظاهری

مایع قهوهای

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م� مکعب)

1 /1 8 ±0 /02

pH

 6ایل 8

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  240و مخزن  1000کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
بیـن  0/2ایل  1درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر
طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت
اطالعات ت
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف محصول
درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس
بگیـرید.
ت
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :به� است که افزودنـی با بخش

افزودنـیهای بتـن

Struplast A322

فوق روانکننده و روانکنندهای بتـن

ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها
 تاس�اپالست  A322به سیمان خشک اضافه نگردد.
 در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در بتـن مرصف
گردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

میـزان مرصف
افزودنـی
( %وزن سیمان)

اسالمپ
اولیه

درصد
هوا

مقاومت  7و  28روزه
()MPa

0

6

2/8

 23و 32

0/6

19

2/1

 26و 35

0/4

14

2/1

 26و 34

همچنـ� برای مالت شاهد ی ز
ین
نـ� زمان گیـرشهای اولیه و ثانویه مطابق
استاندارد  8117-2در دمای  5درجه سانتـیگراد و در میـزان مرصف 0/75
درصد وزن سیمان اندازه گیـری شد:

مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  60درصد سنگدانهها ( )8-0با  40درصد شن ( )19-9/5و با
عیار سیمانـی  350کیلوگرم در تم� مکعب و نسبت آب به سیمان برابر 0/46
بود که نتایج ذیل حاصل شد:
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افزودنـیهای بتـن

فوق روانکننده و روانکنندهای بتـن

Struplast N321
روانکننــده و کاهنــده آب نرمــال بتـــن بــر پایــه
لـــیگنوسولفونات اصــاح شــده
خالصهای از محصول
ت
اس�اپالست  N321یک روانکننده بتـن نسل اول و بر پایه لـیگنوسولفونات
اصالح شده با عملکرد باال از واحد تحقیق و توسعه شـرکت Strumix
میباشد .این محصول جهت تولید بتـنـی با نسبت آب به سیمان متوسط و
ایجاد روانـی باال با حفظ قوام بتـن توسعه یافته است.
موارد كاربرد
ت
اس�اپالست  N321با کاهش آب بتـن یا افزایش روانـی آن بدون افزایش آب
در بتـن برای موارد ذیل میتواند کاربرد داشته باشد:
 انواع بتـنریزی مقاطع مختلف مانند شمع ،پـی ،ستون ،دیوار ،سقف،بتـنهای پـیش تنـیده و ...
 استفاده در انواع بتـن آماده تولید انواع قطعات پـیشساخته بتـنـی استفاده در محل پروژه و پس از حمل بتـن انواع سازههای با نفوذپذیری ی نپایـ� و بتـنهای آببند
 استفاده در کنار انواع پوزوالنها و سیمانهای آمیختهعملکرد و مزایا
روانکنندهای بر پایه لـیگنوسولفوناتها دارای زنجیـرهای بلندی با بار
منفی بسیار باال میباشند .پس از افزودن روانکننده به بتـن این زنجیـرهای
با بار منفی طی زمانـی بر روی سطح ذرات سیمان جذب میشوند .به این
بـ�ونـی شده و هنگام نزذیک شدن به
ترتـیب ذرات سیمان دارای بار منفی ی
یکدیگر از هم دفع میشوند (دفع ت
الک�و استاتـییک) .با دفع ذرات سیمان
از یکدیگر آب محبوس بیـن ذرات سیمان آزاد شده و این ذرات به صورت
معلق باقـی میمانند و بتـن روان میشود .نکته قابل توجه این است که
زنجیـرهای لـیگنوسولفونات بسیار بلند بوده و سبب یک فاصله حداقیل
بیـن ذرات سیمان میشود .این فاصله اندک و به واسطه آن برخوردهای
ذرات سیمان سبب ایجاد قوام باال در بتـن میشود .برخی از مزایای استفاده
از این افزودنـی عبارتـند از:
 افزایش روانـی بدون افزایش آب امکان کاهش آب بتـن تا  15درصد آب اولیه افزایش مقاومتهای مکانـییک اولیه و نهایـی بتـنگ
گ
 کاهش احتمال جداشد� و آب انداخت� و بهبود پمپپذیری بتـن حفظ مطلوب اسالمپ بتـن در آب و هوای معتدل در میـزان مرصفمتوسط
 -افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایـی بتـن
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ین
همچنـ� افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب
 کاهش نفوذ آب در بتـن وو یخ
گ
تاث� بر خورد� آرماتور
عدم
و
کلر
یون
فاقد
ی
گ
 کاهش ترکهای سطحی و جمع شد�استانداردها
ت
اس�اپالست  N321با الزامات استانداردهای  ASTM C494و  EN 934-2و
 ISIRI 2930-2مطابقت کامل دارد.
اطالعات محصول
پایه شیمیایـی

لیگنوسولفونات

شکل ظاهری

مایع قهوهای

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م� مکعب)

1 /1 1 ±0 /02

pH

 6ایل 8

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  240و مخزن  1000کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
بیـن  0/4ایل  1/2درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر
طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت
اطالعات ت
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف محصول
درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس
بگیـرید.
ت
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :به� است که افزودنـی با بخش
ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.

افزودنـیهای بتـن

Struplast N321

فوق روانکننده و روانکنندهای بتـن

محدودیتها
 تاس�اپالست  N321به سیمان خشک اضافه نگردد.
 در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در بتـن مرصف
گردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  60درصد سنگدانهها ( )8-0با  40درصد شن ( )19-9/5و با
عیار سیمانـی  350کیلوگرم در تم� مکعب و نسبت آب به سیمان برابر 0/46
بود که نتایج ذیل حاصل شد:
میـزان مرصف
افزودنـی
( %وزن سیمان)

اسالمپ
اولیه

درصد
هوا

مقاومت  7و  28روزه
()MPa

0

6

2/8

 23و 32

1

20

2/3

 25و 35

0/7

16

2/4

 24و 33

مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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افزودنـیهای بتـن

فوق روانکننده و روانکنندهای بتـن

Struplast R321
روانکننده و کاهنده آب دیرگیـــر بتـــن بر پایه لـیگنوسولفونات
اصــاح شــده بــا حفــظ اســامپ مطلوب
خالصهای از محصول
ت
اس�اپالست  R321یک روانکننده دیرگیـر بتـن نسل اول و بر پایه
لـیگنوسولفونات اصالح شده با عملکرد باال از واحد تحقیق و توسعه
شـرکت  Strumixمیباشد .این محصول جهت تولید بتـنـی با نسبت آب به
سیمان متوسط و ایجاد روانـی باال با حفظ قوام بتـن توسعه یافته است.
ین
همچنـ� این افزودنـی دارای حفظ روانـی طوالنـی میباشد.
موارد كاربرد
ت
اس�اپالست  R321با کاهش آب بتـن یا افزایش روانـی آن بدون افزایش آب
در بتـن و خاصیت دیرگیـری برای موارد ذیل میتواند کاربرد داشته باشد:
 انواع بتـنریزی مقاطع مختلف مانند شمع ،پـی ،ستون ،دیوار ،سقف،بتـنهای پـیش تنـیده و ...
 استفاده در انواع بتـن آماده و حمل بتـن به نقاط دور استفاده در محل پروژه و پس از حمل بتـن بتـنریزی در هوای گرم و بتـنهای حجیم تولید بتـنهای غلطیکن
پایـ� و بتـنهای آببند
 انواع سازههای با نفوذپذیری ی استفاده در کنار انواع پوزوالنها و سیمانهای آمیختهعملکرد و مزایا
روانکنندهای بر پایه لـیگنوسولفوناتها دارای زنجیـرهای بلندی با بار منفی
بسیار باال میباشند .پس از افزودن روانکننده به بتـن این زنجیـرهای با بار
منفی طی زمانـی بر روی سطح ذرات سیمان جذب میشوند .به این ترتـیب
بـ�ونـی شده و هنگام نزدیک شدن به یکدیگر
ذرات سیمان دارای بار منفی ی
از هم دفع میشوند (دفع ت
الک�و استاتـییک) .با دفع ذرات سیمان از یکدیگر
آب محبوس بیـن ذرات سیمان آزاد شده و این ذرات به صورت معلق باقـی
میمانند و بتـن روان میشود .نکته قابل توجه این است که زنجیـرهای
لـیگنوسولفونات بسیار بلند بوده و سبب یک فاصله حداقیل بیـن ذرات
سیمان میشود .این فاصله اندک و به واسطه آن برخوردهای ذرات سیمان
سبب ایجاد قوام باال در بتـن میشود .در روانکنندهای دیرگیـر عالوه بر
زنجیـرهای لـیگنوسولفونات از زنجیـرهای بلند پلیمری دیگری ی ز
نـ� استفاده
گ
یز
مکانـ�م روانکنند�
شده است .این زنجیـرهای بلند پلیمری نه تنها بر
ز
مکانـ�م
تغیـ�
تاث� نمیگذارند بلکه سبب
ی
ی
زنجیـرهای لـیگنوسولفونات ی
تاخ� میاندازند .برخی از مزایای
هیداراتاسیون سیمان شده و گیـرش را به ی
استفاده از این افزودنـی عبارتـند از:
 -افزایش روانـی بدون افزایش آب
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تزایـی اولیه بتـن
 کاهش نرخ واکنش هیدراتاسیون و در نتـیجهکاهش حرار  امکان کاهش آب بتـن تا  15درصد آب اولیه افزایش مقاومتهای مکانـییک نهایـی بتـنگ
گ
 کاهش احتمال جداشد� و آب انداخت� و بهبود پمپپذیری بتـن حفظ مطلوب اسالمپ بتـن در آب و هوای معتدل و گرم افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایـی بتـنین
همچنـ� افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب
 کاهش نفوذ آب در بتـن وو یخ
گ
تاث� بر خورد� آرماتور
 فاقد یون کلر و عدم یگ
 کاهش ترکهای سطحی و جمع شد�استانداردها
ت
اس�اپالست  R321با الزامات استانداردهای  ASTM C494و  EN 934-2و
 ISIRI 2930-2مطابقت کامل دارد.
اطالعات محصول
پایه شیمیایـی

لیگنوسولفونات

شکل ظاهری

مایع قهوهای

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م� مکعب)

1 /1 1 ±0 /02

pH

 6ایل 8

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  240و مخزن  1000کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
بیـن  0/4ایل  1/2درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر
طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت
ت
اطالعات بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف محصول
درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس

افزودنـیهای بتـن

Struplast R321

فوق روانکننده و روانکنندهای بتـن

بگیـرید.
ت
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :به� است که افزودنـی با بخش
ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها
 تاس�اپالست  R321به سیمان خشک اضافه نگردد.
 در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در بتـن مرصف
گردد.

میـزان مرصف
افزودنـی
( %وزن سیمان)

اسالمپ
اولیه

درصد
هوا

مقاومت  7و  28روزه
()MPa

0

6

2/8

 23و 32

1

21

2/1

 24و 36

0/7

17

2/3

 23و 33

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  60درصد سنگدانهها ( )8-0با  40درصد شن ( )19-9/5و با
عیار سیمانـی  350کیلوگرم در تم� مکعب و نسبت آب به سیمان برابر 0/46
بود که نتایج ذیل حاصل شد:
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افزودنـیهای بتـن

فوق روانکننده و روانکنندهای بتـن

Struplast SMC
روانکننــده و کاهنــده آب نرمال بتـــن بر پایه لـــیگنوسولفونات
اصــاح شــده بــا پیلکربوکســیالت
خالصهای از محصول
ت
اس�اپالست  SMCیک روانکننده بتـن و بر پایه لـیگنوسولفونات اصالح
شده با پیلکربوکسیالت از واحد تحقیق و توسعه شـرکت Strumix
میباشد .این محصول جهت تولید بتـنـی با نسبت آب به سیمان متوسط و
ایجاد روانـی باال با حفظ قوام بتـن توسعه یافته است.
این محصول در نوع دیرگیـر  Struplast SMC-Rو نوع زودگیـر Struplast
 SMC-Aقابلیت تولید دارد.

 حفظ مطلوب اسالمپ بتـن در آب و هوای معتدل در میـزان مرصفمتوسط
 افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایـی بتـنین
همچنـ� افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب
 کاهش نفوذ آب در بتـن وو یخ
گ
تاث� بر خورد� آرماتور
 فاقد یون کلر و عدم یگ
 -کاهش ترکهای سطحی و جمع شد�

موارد كاربرد
ت
اس�اپالست  SMCبا کاهش آب بتـن یا افزایش روانـی آن بدون افزایش آب
در بتـن برای موارد ذیل میتواند کاربرد داشته باشد:
 انواع بتـنریزی مقاطع مختلف مانند شمع ،پـی ،ستون ،دیوار ،سقف،بتـنهای پـیش تنـیده و ...
 استفاده در انواع بتـن آماده تولید انواع قطعات پـیشساخته بتـنـی استفاده در محل پروژه و پس از حمل بتـن انواع سازههای با نفوذپذیری ی نپایـ� و بتـنهای آببند
 -استفاده در کنار انواع پوزوالنها و سیمانهای آمیخته

استانداردها
ت
اس�اپالست  SMCبا الزامات استانداردهای  ASTM C494و  EN 934-2و
 ISIRI 2930-2مطابقت کامل دارد.

عملکرد و مزایا
گ
این ترکیب دارای خاصیت روانکنند� خاص با حفظ قوام و روانـی مناسب
میباشد .این خاصیت به دلیل برهمکنش موازی و مضاعف پیلکربوکسیالت
و لـیگنوسولفونات میباشد .ریز ساختارهای پیلکربوکسیالتـی بر روی
ذرات سیمان جذب شده و سبب دفع فضایـی ذرات سیمان میشود .به
صورت موازی با این عملکرد ،زنجیـرهای بلند لـیگنوسولفونات ی ز
نـ� بر روی
ذرات سیمان جذب میشوند .شیوه عملکرد این روانکننده از طریق دفع
الک�واستاتـیک ذرات سیمان میباشد .این دفع ت
ت
الک�واستاتـیک به شیوهای
است که ذرات سیمان فاصله زیادی از هم نگرفته و برخوردهای بسیاری
یز
نـ� بیـن این ذرات پدید میآید .به دلیل طول بلند زنجیـر لـیگنوسولفونات
گ
و خاصیت کاهند� آب شدید ذرات پیلکربوکسیالت ،حفظ روانـی در ترکیب
این دو نسبتا مناسب میباشد .برخی از مزایای استفاده از این افزودنـی
عبارتـند از:
 افزایش روانـی بدون افزایش آب امکان کاهش آب بتـن تا  12درصد آب اولیه افزایش مقاومتهای مکانـییک اولیه و نهایـی بتـنگ
گ
 -کاهش احتمال جداشد� و آب انداخت� و بهبود پمپپذیری بتـن
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اطالعات محصول
پایه شیمیایـی

لیگنوسولفونات

شکل ظاهری

مایع قهوهای

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م� مکعب)

1 /0 5 ±0 /02

pH

 6ایل 8

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  240و مخزن  1000کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
بیـن  0/5ایل  1/5درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر
طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت
اطالعات ت
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف محصول
درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس
بگیـرید.
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :ت
به� است که افزودنـی با بخش
ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.

افزودنـیهای بتـن

Struplast SMC

فوق روانکننده و روانکنندهای بتـن

نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها
 تاس�اپالست  SMCبه سیمان خشک اضافه نگردد.
 در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در بتـن مرصف
گردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات بـیش� به
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  56درصد سنگدانهها ( )6-0با  44درصد شن ()25-4/75
و با عیار سیمانـی  370کیلوگرم در تم� مکعب و نسبت آب به سیمان برابر
 0/47بود که نتایج ذیل حاصل شد:
میـزان مرصف
افزودنـی
( %وزن سیمان)

اسالمپ
اولیه

درصد
هوا

مقاومت  7و  28روزه
()MPa

0

7

3/3

 21و 32

1/2

21

2/1

 24و 33

0/8

17

2/4

 22و 32

مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
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افزودنـیهای بتـن

واترپروف کریستالـی بتـن

Supramix
افزودنـی چند منظوره سوپرامیکس بتـن
خالصهای از محصول
سوپرامیکس یک افزودنـی چند منظوره ویژه آببند ،آبگریز ،نمبند،
گ
ضد خورد� و افزاینده مقاومت و دوام بتـن میباشد که با واکنشهای
کریستالـی و پوزوالنـی از ابتدا و در طول عمر بتـن باعث ت
کم� شدن و
ین
همچنـ�
کوچکتر شدن قطر منافذ بتـن و مسدود کردن آنها میگردد.
مواد آبگریز موجود در محصول با جایگیـری در منافذ موئینه بتـن از نفوذ
شیما� و پلیمری
آب به منافذ جلوگیـری میکند .سوپرامیکس حاوی مواد
ی
اکتـیو خاص و واکنشگرهای معدنـی ،پوزوالنهای خاص میباشد که توسط
تـیم تحقیق و توسعه  Strumixتوسعه یافته است .عملکرد چند منظوره
بسیار مطلوب این محصول توسط تـیم تحقیق و توسعه استـرامیکس و
معت� به اثبات رسیده است.
آزمایشگاههای ب
موارد كاربرد
سوپرامیکس برای آببندی بتـن سازههای در تماس دائم و یا متناوب با
ین
همچنـ� این محصول میتواند جهت آببندی مالتها
آب به کار میرود.
پالس�ها ی ز
ت
نـ� استفاده گردد .این محصول جهت آببندی سازه
سیمانـی و
های ذیل کاربرد دارد:
 آببندی حجمی ببتـنهای زیر تراز آب مانند پارکینگهای زیر زمینـی،دیوارهای حائل ،پ�ها ،چاله آسانسور و ...
 انواع سازههای در معرض یونهای خورنده مانند کلر و ... آببندی انواع مخازن بتـنـی آب و فاضالبدریا�
 آببندی تونلها و خطوط لوله ،دیوارهای ساحیل و سایر سازههای ی تولید بتـنهای توانمند آببندی سقفها و دالهای بتـنـی آببندی بتـنهای شپاش� و بتـنهای پیشساخته در معرض سیکلهای
ذوب و یخ و امالح خورنده
عملکرد و مزایا
شیمیا� و معدنـی اکتـیو موجود در محصول با رطوبت موجود در
مواد
ی
بتـن تازه و مواد ایجاد شده از واکنش هیدراتاسیون سیمان واکنش داده و
ین
همچنـ� مواد
کریستالهای غیـر قابل حل در منافذ بتـن ایجاد میکنند و
ز
نـ� میتوانند واکنش
موجود در محصول در حضور رطوبت با خودشان ی
کریستالـی ایجاد کنند و از این طریق نفوذ آب در بتـ ن را به شدت کاهش
شیما� و مکانـییک بتـن را ی ز
نـ� تا حد
میدهند .این کریستالها مقاومت
ی
زیادی بهبود میبخشند .درضمن مواد هیدروفوب موجود در محصول با
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قرار ت ن
گرف� در منافذ مویینه از جذب آب تا حد زیادی جلوگیـری کرده که
برای کاهش نفوذ امالح خورنده به عمق بتـن کمک میکند .برخی از مزایای
استفاده سوپرامیکس عبارتند از:
 کریستال کردن حجمی انواع مصالح سیمانـیف
مرص�
 آببندی بتـن تا فشار  13بار وابسته به طرح اختالط بتـن کاهش شدید نفوذپذیری بتـن در برابر آب و سایر سیالها کاهش نفوذ انواع یونهای خورنده به بتـنمو� تا عرض
های
ک
تر
کردن
پر
 ایجاد خود ترمیمی در طول عمر بتـن وی
ت
میلیم�
0/4
 مقاومت در برابر فشار مثبت و منفی آب ایجاد آبگریزی در بتـن و نمبندی آن عدم جلوگیـری از تنفس بتـن و مالت سیمانـینها� بتـن
 افزایش مقاومت یتاث� بسیار کم در زمان گیـرش و رشد مقاومت بتـن
 ین
 افزایش مقاومت در محیطهای خورنده دارای  pHیب�  3تا  12مثلگ
فاضالبهای صنعتـی و خان�
 هزینه تکم� و راحتـی مرصف نسبت به مواد سنتـی قدیمی
 غیـر سمی و قابل استفاده برای آب ش�ب و پروش ماهی و ... فاقد یون کلراستانداردها
سوپرامیکس با الزامات استانداردهای  EN 12390-8، ASTM C1202و BS
ارزیا� میباشد.
 1881-122قابل
ب
اطالعات محصول
شکل ظاهری

پودر طویس روشن

جرم حجمی

 0 /9 ±0 /1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

کیسه  10یا  15کیلوگرمی

افزودنـیهای بتـن

Supramix

واترپروف کریستالـی بتـن

 در بتـنهای با عیار تکم� از  300کیلوگرم در تم� مکعب مرصف نگردد.

اطالعات عملکرد فنـی

جلوگیـری از نفوذ آب (( )EN 12390-8بتـن
با آب به سیمان  0/45و عیار  350کیلوگرم در
تم� مکعب)

افزایش مقاومت فشاری  7و  28روزه
ث
حداک� عرض ترکهای استاتـیک خود ترمیم
شونده

 13بار برای فشار مثبت
و منفی
حداقل تا  20درصد
ت
میلیم�
تا 0/4

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :ی ز
م�ان مرصف محصول به طور معمول  4درصد وزن سیمان
میباشد.
ت
روش مرصف در بچینگ :به� است که افزودنـی با سنگدانهها مخلوط شود
و روند نرمال اختالط ادامه پیدا کند.
ز
روش مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :یم�ان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک به آرامی اضافه شده و به مدت  7دقیقه با دور تند کامال مخلوط گردد
و سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها
 از روانکننده یا فوق روانکننده مناسب در کنار محصول استفاده گردد.در فصول گرم استفاده از نوعهای دیرگیـر کننده مناسبتر میباشد.

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول سوپرامیکس در محیط زیست ریخته نشود و هرگونه
شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پیدا
کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در
تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
ت
بیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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افزودنـیهای بتـن

واترپروف کریستالـی بتـن

Struseal C512
افزودنـــی آببنــد کننــدهکریستالـــی داخــی بتـــن بــا عملکــرد
خــود ترمیمــی رشــد یابنــده
خالصهای از محصول
ت
اس�اسیل  C512یک افزودنـی آببند کریستالـی داخیل بتـن میباشد که
کم� شدن و کوچک�ت
با واکنشهای کریستالـی در طول عمر بتـن باعث ت
شدن قطر منافذ بتـن و مسدود کردن آن میگردد .این محصول حاوی
سیمان پرتلند ،سنگدانههای سیلییس ،مواد شیمایـی و پلیمری اکتـیو خاص
و واکنشگرهای معدنـی میباشد که با فرموالسیون و مواد اولیه موثر با
ت
به�ین کیفیت از اروپا در ایران تولید میگردد .عملکرد بسیار مطلوب این
محصول توسط تـیم تحقیق و توسعه ت
اس�امیکس به اثبات رسیده است.
ین
همچنـ� طبق گزارش   ACI 212.3Rسال  2010استفاده از مواد آببند
کریستالـی داخیل (حجمی) بتـن برای آببندی تحت فشار را بر استفاده
ت
خاکس� بادی
از سایر مواد آببند داخیل بتـن مثل میکروسیلیس ،زئولیت،
ین
همچنـ� التکسها و مواد آبگریز کننده حجمی
و سایر پوزوالنها و
ارجحیت داده است.
موارد كاربرد
ت
اس�اسیل  C512برای آببندی بتـن سازههای در تماس دائم و یا متناوب با
ین
همچنـ� این محصول میتواند جهت آببندی مالتها
آب بهکار میرود.
ز
ت
نـ� استفاده گردد .این محصول جهت آببندی
سیمانـی و پالس�ها ی
سازههای ذیل کاربرد دارد:
 آببندی حجمی بتـنهای زیر تراز آب مانند پارکینگهای زیر زمینـی،دیوارهای حائل ،پـیها ،چاله آسانسور و ...
 آببندی انواع مخازن بتـنـی آب و فاضالب آببندی تونلها و خطوط لوله ،دیوارهای ساحیل و سایر سازههایدریایـی
 آنواع سازههای در معرض یون های خورنده مانند کلر و ... آببندی سقفها و دالهای بتـنـیش
پاش� و بتـنهای پـیشساخته در معرض
 آببندی بتـنهایسیکلهایهای ذوب و یخ و امالح خورنده
عملکرد و مزایا
مواد شیمیایـی و معدنـی اکتـیو موجود در محصول با رطوبت موجود در
بتـن تازه و مواد ایجاد شده از واکنش هیدراتاسیون سیمان واکنش داده و
ین
همچنـ� مواد
کریستال های غیـرقابل حل در منافذ بتـن ایجاد میکنند و
موجود در محصول در حضور رطوبت با خودشان ی ز
نـ� میتوانند واکنش
کریستالـی ایجاد کنند و از این طریق نفوذ آب در بتـن را به شدت کاهش
همچنـ� این کریستال ها مقاومت شیمایـی بتـن را ی ز
ین
نـ� تا حد
میدهند و
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زیادی بهبود میبخشند .برخی از مزایای استفاده ت
اس�اسیل  C512عبارتـند
از:
 کریستال کردن انواع مصالح سیمانـیف
مرص�
 آببندی بتـن تا فشار  13بار وابسته به طرح اختالط بتـن کاهش شدید نفوذپذیری بتـن در برابر آب و سایر سیالها ایجاد خود ترمیمی در بتـن و پرکردن ترکهای مویـی تا عرض  0/4میلیم�ت مقاومت در برابر فشار مثبت و منفی آب ایجاد آبگریزی متوسط عدم جلوگیـری از تنفس بتـن و مالت سیمانـی افزایش مقاومت نهایـی بتـنتاث� بسیار کم در زمان گیـرش و رشد مقاومت بتـن
 ی افزایش مقاومت در محیطهای خورنده دارای  pHبیـن  3تا  12مثلگ
فاضالبهای صنعتـی وخان�
 هزینه تکم� و راحتـی مرصف نسبت به مواد سنتـی قدیمی
 غیـر سمی و قابل استفاده برای آب ش�ب و پروش ماهی و ... فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اسیل  C512با الزامات استانداردهای  EN 12390-8، ASTM C1202و
 BS 1881-122قابل ارزیابـی میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری

پودر طویس رنگ

جرم حجمي

 1 /35 ±0 /1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

کیسه یا سطل  20کیلوگرمی

اطالعات عملکرد فنـی

جلوگیـری از نفوذ آب (( )EN 12390-8بتـن
با آب به سیمان  0/45و عیار  350کیلوگرم در
تم� مکعب)

 13بار برای فشار مثبت
و منفی

افزودنـیهای بتـن

Struseal C512

واترپروف کریستالـی بتـن

افزایش مقاومت فشاری  7و  28روزه
ث
حداک� عرض ترکهای استاتـیک خود ترمیم
شونده

حداقل تا  10درصد
ت
میلیم�
تا 0/4

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف به ش�ایط بتـن مطابق جدول ذیل باید
انتخاب گردد:
نسبت آب به سیمان

%40

%45

%50

%55

میـزان مرصف Struseal C512
(درصد وزن سیمان)

0/6

0/7

0/8

1

حداقل عیار سیمان برای بتـن آببند باید  300کیلوگرم بر تم� مکعب باشد.
نحوه مرصف در بچینگ :ت
به� است که افزودنـی با سنگدانهها مخلوط شود
و روند نرمال اختالط ادامه پـیدا کند.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
میـزان  60تا  120درصد وزنـی با آب در محل تبدیل به دوغاب یکنواخت گردد
و سپس به تراک اضافه شده و به مدت  7دقیقهکامال با دور تـند مخلوط
گردد و سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها
 از روانکننده یا فوق روانکننده مناسب در کنار محصول استفاده گردد.ت
مناسب� میباشد.
در فصول گرم استفاده از نوع های دیرگیـر کننده
 در بتـن پایه اگر پوزوالن مرصف می گردد باید میـزان آن محدود گردد .برایاطالعات ت
بـیش� با بخش فنـی ما تماس حاصل کنـید.
ت
ت
 در بتـنهای با عیار کم� از  300کیلوگرم در م� مکعب مرصف نگردد.محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اسیل  C512در محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
 طرح اختالط بتـن شاهد شامل  350کیلوگرم سیمان تـیپ  2و  55درصدسنگدانهها ( )mm 8-0و  45درصد شن ( )mm 19-9/5و نسبت آب به سیمان
 0/45بوده است و در طرح آزمونه از ابر روانکنندهکربوکسیالتـی Strusin
 N520به میـزان  0/4درصد وزنـی سیمان در کنار محصول Struseal C512
به میـزان  0/7درصد وزن سیمان استفاده شد و نتایج ذیل بدست آمد:
مشخصه

نتـیجه

اسالمپ اولیه شاهد ()cm

5

اسالمپ اولیه آزمونه ()cm

19

درصد هوای بتـن شاهد ()cm

2/8

درصد هوای بتـن آزمونه ()cm

1/7

مقاومت مکعبـی  7روزه شاهد ()MPa

22/2

مقاومت مکعبـی  7روزه آزمونه ()MPa

25/1

مقاومت مکعبـی  28روزه شاهد ()MPa

31/4

مقاومت مکعبـی  28روزه آزمونه ()MPa

36/3

عمق نفوذ آب شاهد ()EN 12390-8( )cm

3/4

عمق نفوذ آب آزمونه ()EN 12390-8( )cm

1/2

مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
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افزودنـیهای بتـن

واترپروف کریستالـی بتـن

Struseal C513
افزودنـــی آببنــد کننــده ،نمبنــد و آبگریــز کننده کریستالـــی
داخــی بتـــن بــا عملکــرد خــود ترمیمــی رشــد یابنده
خالصهای از محصول
ت
اس�اسیل  C513یک افزودنـی آببند و آبگریز کننده کریستالـی داخیل
بتـن میباشد که با واکنشهای کریستالـی در طول عمر بتـن باعث کم�ت
ت
کوچک� شدن قطر منافذ بتـن و مسدود کردن آن میگردد .این
شدن،
محصول حاوی سیمان پرتلند ،سنگدانههای سیلییس ،مواد شیمایـی و
پلیمری اکتـیو خاص و واکنشگرهای معدنـی و مواد هیدروفوب کننده بتـن
میباشد که با فرموالسیون و مواد اولیه با ت
به�ین کیفیت از اروپا در ایران
تولید میگردد .عملکرد بسیار مطلوب این محصول توسط تـیم تحقیق و
ین
توسعه ت
همچنـ� طبق گزارش  ACI
اس�امیکس به اثبات رسیده است و
 212.3Rسال  2010استفاده از مواد آببند کریستالـی داخیل (حجمی) بتـن
برای آببندی تحت فشار را بر استفاده از سایر مواد آببند داخیل بتـن
ت
ین
همچنـ�
خاکس� بادی و سایر پوزوالنها و
مثل میکروسیلیس ،زئولیت،
التکسها و مواد آبگریز کننده حجمی ارجحیت داده است.
موارد كاربرد
ت
اس�اسیل  C513برای آببندی ،نمبندی و آبگریزی بتـن سازههای در
ین
همچنـ� این محصول میتواند
تماس دائم و یا متناوب با آب بهکار میرود.
ز
ت
نـ� استفاده گردد.
جهت آببندی و نمبندی مالتها سیمانـی و پالس�ها ی
این محصول جهت آببندی و آبگریزی سازههای ذیل کاربرد دارد:
 آببندی و نمبندی حجمی بتـنهای زیر تراز آب مانند پارکینگهای زیرزمینـی ،دیوارهای حائل ،پـیها و ...
 انواع بتـنهای اکسپوز در تماس با آب آببندی و نمبندی انواع مخازن بتـنـی آب و فاضالب آببندی و نمبندی تونلها و خطوط لوله ،دیوارهای ساحیل و سایرسازههای دریایـی
 آنواع سازههای در معرض یون های خورنده مانند کلر و ... آببندی سقفها و دالهای بتـنـی آببندی چاله آسانسورش
 آببندی بتـنهای پاش� و بتـن های پـیشساخته در معرضسیکلهایهای ذوب و یخ و امالح خورنده
عملکرد و مزایا
مواد شیمیایـی و معدنـی اکتـیو موجود در محصول با رطوبت موجود در
بتـن تازه و مواد ایجاد شده از واکنش هیدراتاسیون سیمان واکنش داده و
ین
همچنـ� مواد
کریستال های غیـرقابل حل در منافذ بتـن ایجاد میکنند و
موجود در محصول در حضور رطوبت با خودشان ی ز
نـ� میتوانند واکنش
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کریستالـی ایجاد کنند و از این طریق نفوذ آب در بتـن را به شدت کاهش
همچنـ� این کریستال ها مقاومت شیمایـی بتـن را ی ز
ین
نـ� تا حد
میدهند و
زیادی بهبود میدهند .درضمن مواد هیدروفوب کننده موجود در این
محصول با جاگیـری در منافذ بتـن و دور کردن آب از بتـن ایجاد آببندی
ین
همچنـ� از لک شدن و ایجاد گرد و غبار در سطح بتـن میکاهند.
میکنند و
ت
برخی از مزایای استفاده اس�اسیل  C513عبارتـند از:
 کریستال کردن انواع مصالح سیمانـی آببندی بتـن تا فشار  13بار وابسته به طرح اختالط بتـن مرص�ف کاهش شدید نفوذپذیری بتـن در برابر آب و سایر سیالها ایجاد خود ترمیمی در بتـن و پرکردن ترکهای مویـی تا عرض  0/4میلیم�ت مقاومت در برابر فشار مثبت و منفی آب ایجاد آبگریزی در سطح بتـن و ضد گرد و غبار و لک کردن آن نمبندی و عدم جلوگیـری از تنفس بتـن و مالت سیمانـی افزایش مقاومت نهایـی بتـنتاث� بسیار کم در زمان گیـرش و رشد مقاومت بتـن
 ی افزایش مقاومت در محیطهای خورنده دارای pHبیـن  3تا  12مثلگ
فاضالبهای صنعتـی وخان�
 هزینه تکم� و راحتـی مرصف نسبت به مواد سنتـی قدیمی
 غیـر سمی و قابل استفاده برای آب ش�ب و پروش ماهی و ... فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اسیل  C513با الزامات استانداردهای  EN 12390-8، ASTM C1202و
 BS 1881-122قابل ارزیابـی میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری

پودر طویس رنگ

جرم حجمي

 1 /35 ±0 /1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

کیسه یا سطل  20کیلوگرمی

افزودنـیهای بتـن

Struseal C513

واترپروف کریستالـی بتـن

اطالعات عملکرد فنـی

جلوگیـری از نفوذ آب (( )EN 12390-8بتـن
با آب به سیمان  0/45و عیار  350کیلوگرم در
تم� مکعب)
ث
حداک� عرض ترکهای استاتـیک خود ترمیم
شونده

 13بار برای فشار مثبت
و منفی
ت
میلیم�
تا 0/4

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف به ش�ایط بتـن مطابق جدول ذیل باید
انتخاب گردد:
نسبت آب به سیمان

%40

%45

%50

%55

میـزان مرصف Struseal C513
(درصد وزن سیمان)

1/2

1/4

1/6

2

حداقل عیار سیمان برای بتـن آببند باید  300کیلوگرم بر تم� مکعب باشد.
نحوه مرصف در بچینگ :ت
به� است که افزودنـی با سنگدانهها مخلوط شده
و روند نرمال اختالط ادامه پـیدا کند.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز
مستقیما به تراک اضافه شده و به مدت  7دقیقهکامال با دور تـند مخلوط
گردد و سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها
 از روانکننده یا فوق روانکننده مناسب در کنار محصول استفاده گردد.ت
مناسب� میباشد.
در فصول گرم استفاده از نوع های دیرگیـر کننده
 در بتـن پایه اگر پوزوالن مرصف می گردد باید میـزان آن محدود گردد .برایاطالعات ت
بـیش� با بخش فنـی ما تماس حاصل کنـید.
ت
ت
 در بتـنهای با عیار کم� از  300کیلوگرم در م� مکعب مرصف نگردد.محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اسیل  C513در محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
ت
اختـیار مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
 طرح اختالط بتـن شاهد شامل  350کیلوگرم سیمان تـیپ  2و  55درصدسنگدانهها ( )mm 8-0و  45درصد شن ( )mm 19-9/5و نسبت آب به سیمان
 0/45بوده است و در طرح آزمونه از ابر روانکنندهکربوکسیالتـی Strusin
 N520به میـزان  0/4درصد وزنـی سیمان در کنار محصول Struseal C513
به میـزان  1/4درصد وزن سیمان استفاده شد و نتایج ذیل بدست آمد:
مشخصه

نتـیجه

اسالمپ اولیه شاهد ()cm

5

اسالمپ اولیه آزمونه ()cm

20

درصد هوای بتـن شاهد ()cm

2/8

درصد هوای بتـن آزمونه ()cm

1/9

مقاومت مکعبـی  7روزه شاهد ()MPa

22/2

مقاومت مکعبـی  7روزه آزمونه ()MPa

23/1

مقاومت مکعبـی  28روزه شاهد ()MPa

31/4

مقاومت مکعبـی  28روزه آزمونه ()MPa

32/3

عمق نفوذ آب شاهد ()8-EN 12390( )cm

3/4

عمق نفوذ آب آزمونه ()8-EN 12390( )cm

1/1

جذب آب شاهد ()ASTM C642( )%

5/2

جذب آب آزمونه ()ASTM C642( )%

1/7
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افزودنـیهای بتـن

واترپروف کریستالـی بتـن

Struseal C514
سیســتم آببنــد کننــده نفوذگــر کریستالـــی ســطحی بتـــن ،مــات
سیمانـــی بــا عمــق نفــوذ بــاال و عملکــرد توســعه یابنــده
خالصهای از محصول
ت
اس�اسیل  C514یک سیستم آببند کننده نفوذگر کریستالـی سطوح
سیمانـی میباشد که برای آببندی فشار مثبت و منفی کاربرد دارد .این
محصول در عمق بتـن نفوذ و ایجاد کریستال مقاوم در برابر آب کرده و به
وسیله آن منافذ بتـن را مسدود میکنند.
موارد كاربرد
ت
اس�اسیل  C514برای آببندی سطحی بتـن سازههای در تماس دائم و یا
ین
همچنـ� این محصول میتواند جهت آببندی
متناوب با آب بهکار میرود.
ز
ت
نـ� استفاده گردد .این محصول جهت
سطحی مالتها سیمانـی و پالس�ها ی
آببندی سازههای ذیل کاربرد دارد:
 پوشش آببند بتـنهای زیر تراز آب مانند پارکینگهای زیر زمینـی،دیوارهای حائل ،پـیها ،چاله آسانسور و ...
 انواع بتـنهای اکسپوز در تماس با آب آببندی سطحی انواع مخازن بتـنـی آب و فاضالب ،استخرها ،منهولها،نـ�وگاهها
سدها ،ی
 آببندی سطحی تونلها و خطوط لوله ،دیوارهای ساحیل ،اسکلهها وسایر سازههای دریایـی
 انواع سازههای در معرض یون های خورنده مانند کلر و ... آببندی سطحی سقفها و دالهای بتـنـی آببندی سطحی استخر پرورش ماهیعملکرد و مزایا
مواد شیمیایـی و معدنـی اکتـیو موجود در محصول از طریق فرآیند انتشار
و موئینه به منافذ بتـن نفوذ کرده و به عنوان یک ی ز
کاتال�ور عامل ایجاد
کریستالهای غیـر قابل حل در آب و در عمق ماتریس سیمان میشوند .به
این ترتـیب این محصول الیه سطحی برای آببندی ایجاد نمیکند بلکه با
ایجاد آب بندی در عمق بتـن میتواند در برابر فشارهای مثبت و منفی آب
مقاومت کند .برخی از مزایای استفاده ت
اس�اسیل  C514عبارتـند از:
 آببندی بتـن تا فشار  13بار عمق نفوذ زیاد از سطح بتـن کاهش شدید نفوذپذیری بتـن در برابر آب و سایر سیالهات
میلیم�
 ایجاد خود ترمیمی در بتـن و پرکردن ترکهای مویـی تا عرض 0/4 مقاومت در برابر فشار مثبت و منفی آب عدم جلوگیـری از تنفس بتـن و مالت سیمانـی افزایش مقاومت در محیطهای خورنده دارای  pHبیـن  3تا  12مثلگ
فاضالبهای صنعتـی و خان�
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 هزینه تکم� و راحتـی مرصف نسبت به مواد سنتـی قدیمی
 غیـر سمی و قابل استفاده برای آب ش�ب و پروش ماهی و ... فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اسیل  C514با الزامات استانداردهای  EN 12390-8، ASTM C1202و
 BS 1881-122قابل ارزیابـی میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری

پودر طویس رنگ

جرم حجمي

 1/4±0/1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

دانسیته مالت
آماده

 2/0±0/05 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

نسبت اختالط
آب به پودر
زمان مجاز
پوشش بعدی
زمان مجاز تردد
انسانـی

ت
(7/5لـی� در هر  25کیلوگرم)
حدود 0/3
 1تا  2ساعت پس از پوشش قبل
پس از  24ساعت

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم
آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا  35درجه
سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

کیسه  25کیلوگرمی

اطالعات عملکرد فنـی

جلوگیـری از نفوذ آب (( )EN 12390-8بتـن
با آب به سیمان  0/45و عیار  350کیلوگرم در
تم� مکعب)
ث
حداک� عرض ترکهای استاتـیک خود ترمیم
شونده

 13بار برای فشار مثبت
و منفی
ت
میلیم�
تا 0/4

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف:
 -اجرای دوغاب با قلمو روی بتـن سخت شده :در هر تم� مربع از سطح

افزودنـیهای بتـن
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حدود  750گرم در هر دست اجرا مرصف میگردد که معموال در دو دست
اجرا میگردد .درکل حدود  1/5کیلوگرم در هر تم� مربع مرصف میگردد.
 اجرای پاشش پودر خشک روی بتـن تازه :در هر تم� مربع بیـن  1تا 2کیلوگرم مرصف میگردد.
آماده سازی سطح زیر کار :الزم است که منافذ سطحی بخوبـی در
سطح مشخص گردد تا نفوذ ی ز
کاتال�ورهای به عمق بتـن و منافذ تضمیـن
گ
گردد .برای اینکار باید سطح از کلیه آلود�ها ،روغن ،چربـی ،رنگ ،مواد
کیورینگ ،آببندهای سطحی (شامل ترمیمکنندههای حاوی التکس و
آبگریزکنندههای سیلیکونـی یا سیالن و سایر مواد آببند حاوی پلیمرها)
و سایر عوامیل که از نفوذ آب و مواد شیمایـی و معدنـی اکتـیو جلوگیـری
ین
همچنـ� سطح باید خشن و زبر باشد تا به عنوان
میکنند پاک گردد.
گ
یک قفل مکانـییک برای افزایش چسبند� ت
اس�اسیل  C514عمل کند و این
گ
موضوع برای چسبند� سطحی ماده امری ض�وری میباشد.
بتـنهای ضعیف و آسیب دیده باید با ترمیم کنندهکریستالـی که حاوی
التکسهای آببند نـیست مانند  Struseal C515ترمیم و اصالح گردد.
بزرگ� از  1ت
همچنـ� برای ترمیم و ترکهای با عرض ت
ین
میلم� ابتدا باید کامال
به شکل Vباز گردد .سطوح خشک و فاقد نم باید به وسیله آب کامال خیس
و اشباع گردند ویل آب اضافه روی سطح باقـی نماند.
اختالط :برای اختالط ،آب الزم وزن و در مخزن مناسب ریخته و سپس
پودر به تدریج به آن اضافه گردد .محصول با حدود  0/3درصد وزنـی پودر
ت
7/5لـی� آب) با آب به وسیله دریل پره مخلوط گردد
(هر  25کیلو پودر با
ت
تا یک دوغاب پایدار ایجاد گردد .این دوغاب در کم� از  20دقیقه مرصف
گردد.
نحوه اعمال روی سطح :دوغاب آماده با قلم موی بزرگ ش
نقا� در دو
دست عمود برهم و بافاصله زمانـی حدود  1تا  2ساعت اجرا گردد .اگر
روی سطح نشتـی داریم باید ابتدا حفره نشتـی کامال با محصول Strutop
 Gardنشتـی گیـری شده و سپس با مالت ترمیمی  Struseal C515کامال
تسطیح گردد.
عملآوری :از خشک شدن رسیع این مواد روی سطح جلوگیـری کنـید و به
مدت  5تا  7روز کامال مرطوب نگه داشته شود .از مواد کیورینگ سطحی
همچنـ� مخازن پوشش شده با ت
ین
اس�اسیل  C514بعد از
استفاده نکنـید.
 24ساعت از اجرای پوشش با آب پر کنـید ،چون با وجود فشار آب این مواد
واکنشهای کریستالـی توسعه یابنده ایجاد میکنند.

است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
 طرح اختالط بتـن شاهد شامل  350کیلوگرم سیمان تـیپ  2و  55درصدسنگدانهها ( )mm 8-0و  45درصد شن ( )mm 19-9/5و نسبت آب به سیمان
 0/45بوده است و با محصول  Struseal C514پوشش در دو الیه ایجاد شد:
مشخصه

نتـیجه

مقاومت مکعبـی  7روزه شاهد ()MPa

22/2

مقاومت مکعبـی  28روزه شاهد ()MPa

31/4

عمق نفوذ آب شاهد ()EN 12390-8( )cm

3/4

عمق نفوذ آب آزمونه ()EN 12390-8( )cm

0/4

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اسیل  C514در محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
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افزودنـیهای بتـن

واترپروف کریستالـی بتـن

Struseal C515
مالت ترمیمی الیافـی آببند بتـن با عملکرد کریستالـی
خالصهای از محصول
ت
اس�اسیل  C515یک مالت ترمیمی آببندکریستالـی سیمانـی حاوی الیاف
و بر پایه مواد شیمیایـی معدنـی میباشد که برای ترمیم و آببندی مقاطع
تحت فشار مثبت و منفی کاربرد دارد .این محصول ایجاد کریستال کرده و
ین
همچنـ�
به وسیله آن منافذ بتـن و ترکها را کامال یکپارچه و ترمیم میکند.
این محصول برای سطوح باالرسی و ی ز
نـ� سطوح دارای نشت به صورت
رطوبت قابلیت کاربرد دارد.
موارد كاربرد
ت
اس�اسیل  C515برای ترمیم بتـن سازههای در تماس دائم و یا متناوب با
ین
همچنـ� این محصول میتواند جهت ترمیم
آب تحت فشار بهکار میرود.
سطوح زیر کار که قرار است با مواد نفوذگر کریستالـی ()Struseal C514
پوشش گردند کاربرد دارد .این محصول جهت ترمیم سازههای ذیل کاربرد
دارد:
 ترمیم بتـنهای زیر تراز آب مانند پارکینگهای زیر زمینـی ،دیوارهایحائل ،پـیها ،چاله آسانسور و ...
 ترمیم سازههایـی که با آببند نفوذگر کریستالـی پوشش میگردند (فاقدپلیمر میباشد و از نفوذ مواد جلوگیـری نمیکند)
 پرکردن سوراخها و حفرههای روی سطح بتـن ترمیم انواع مخازن بتـنـی آب و فاضالب ،استخرها ،منهولها ،سدها،نـ�وگاهها
ی
 ترمیم تونلها و خطوط لوله ،دیوارهای ساحیل ،اسکلهها و سایر سازههایدریایـی
 انواع سازههای در معرض یون های خورنده مانند کلر و ... ترمیم سقفها و دالهای بتـنـی و ماهیچه شک� آببند
 ترمیم سطحی استخر پرورش ماهیعملکرد و مزایا
مواد شیمیایـی و معدنـی اکتـیو موجود در محصول با رطوبت و محصوالت
تولیدی از واکنش هیدراتاسیون سیمان موجود در محصول به عنوان یک
یز
کاتال�ور عامل ایجاد کریستالهای غیـر قابل حل در آب میشوند .به این
گ
ترتـیب این محصول ترکهای ایجاد شده بعدی مانند ترکهای جمع شد�
را کامال خود ترمیم کرده و با رشد کریستالها در برابر فشارهای مثبت و
منفی آب مقاومت میکند .برخی از مزایای استفاده ت
اس�اسیل  C515عبارتـند
از:
پایـ�ن
 مقاومت در برابر فشار آب زیاد و نفوذپذیری یگ
 دارای مقاومت مکانـییک ،شیمیایـی و چسبند� باال56

 مقاومت باال در برابر سیکل یخبندان عملکرد خود ترمیمی ترکها در مقطع ترمیمی و پرکردن (پل زدن) ترکهایت
میلیم�
مویـی استاتـیک ایجاد شده در آینده تا عرض 0/4
 مقاومت در برابر فشار مثبت و منفی آب عدم جلوگیـری از تنفس بتـن و همرنگ با بتـن دارای مقاومت در محیطهای خورنده دارای pHبیـن  3تا  12مثلگ
فاضالبهای صنعتـی و خان�
 غیـر سمی و قابل استفاده برای آب ش�ب و پروش ماهی و ... زمان گیـرش رسیع و قابل اجرا در بتـن دارای رطوبت و خیس فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اسیل  C515با الزامات استاندارد EN 1504-3قابل ارزیابـی میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری

پودر طویس رنگ

جرم حجمي

 1/4±0/1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

دانسیته مالت
آماده

 2/0±0/05 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

نسبت اختالط آب
به پودر
زمان مجاز
استفاده از مالت
آماده

حدود  0/15ایل 0/19
حدود  25دقیقه در  23درجه سانتـیگراد

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم
آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا  35درجه
سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

کیسه  25کیلوگرمی

اطالعات عملکرد فنـی
جلوگیـری از نفوذ آب ()EN 12390-8
ث
حداک� عرض ترکهای استاتـیک خود ترمیم
شونده

 13بار برای فشار مثبت
و منفی
ت
میلیم�
تا 0/4

افزودنـیهای بتـن
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واترپروف کریستالـی بتـن

به علت قلیائیت باال در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت
کند .برای مرصف ت
به� است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول
استفاده گردد .برای اطالعات
رجوع گردد..

یز
م�ان و نحوه مرصف
متغیـ�
میـزان مرصف :میـزان مرصف بسته به ش�ایط ناهمواری سطح
ی
ت
میلیم� ضخامت پوشش برای یک تم� مربع حدود 2
میباشد .هر یک
ت
کیلوگرم از محصول اس�اسیل  C515استفاده میگردد.
گ
آماده سازی سطح زیر کار :باید سطح از کلیه آلود�ها ،روغن ،چربـی ،رنگ،
مواد کیورینگ و آبگریزکنندههای سیلیکونـی یا سیالن و سایر عوامیل که
گ
از چسبند� مالت ترمیمی کریستالـی به بتـن جلوگیـری میکنند پاک گردد.
ین
همچنـ� سطح باید خشن و زبر باشد تا به عنوان یک قفل مکانـییک برای
گ
گ
افزایش چسبند� ت
اس�اسیل  C515عمل کند و این موضوع برای چسبند�
سطحی ماده امری ض�وری میباشد .سطوح خشک و فاقد نم باید به
وسیله آب کامال خیس و اشباع گردند ویل آب اضافه روی سطح باقـی نماند.
اختالط :برای اختالط آب الزم وزن و در مخزن مناسب ریخته و سپس پودر
به تدریج به آن اضافه گردد .محصول با حدود  15تا 19درصد وزنـی پودر
با آب به وسیله دریل و پره مخلوط تا یک مالت همگن ایجاد شده و پس
از ت
اس�احت  2دقیقه ای به مالت دوباره اختالط انجام گردد .این مالت در
ت
کم� از  25دقیقه مرصف گردد.
نحوه اعمال روی سطح :مالت آماده با کاردک یا ماله و در هر الیه با
کم� از  1سانتـی ت
ضخامت ت
م� اجرا گردد .دمای سطح اجرا باید بیـن  5تا 40
درجه باشد.
عملآوری :از خشک شدن رسیع این مواد روی سطح جلوگیـری کنـید و به
مدت  5تا  7روز کامال مرطوب نگه داشته شود.

مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
نتایج ذیل در نسبت آب به پودر  0/16بدست آمده است:
مشخصه

نتـیجه

روانـی ()cm( )ASTM C827

14

مقاومت فشاری  1روزه ()MPa( )ASTM C109

12

مقاومت فشاری  3روزه ()MPa( )ASTM C109

25

مقاومت فشاری  7روزه ()MPa( )ASTM C109

42

مقاومت فشاری  28روزه ()MPa( )ASTM C109

52

مقاومت ش
خم�  1روزه ()MPa( )ASTM C348

1/9

مقاومت ش
خم�  3روزه ()MPa( )ASTM C348

4/7

مقاومت ش
خم�  7روزه ()MPa( )ASTM C348

6/4

مقاومت ش
خم�  28روزه ()MPa( )ASTM C348

6/8

عمق نفوذ آب ()EN 12390-8( )cm

0/3

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اسیل  C515در محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
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افزودنـیهای بتـن

دوغاب و ژل میکروسیلیس بتـن

Strumin SL
دوغاب میکروسیلیس با پخش شدگـی و روانـی باال
خالصهای از محصول
ت
اس� ی ن
ام�  SLیک محصول حاوی پودر میکروسیلیس با خلوص  SiO2باال
دیس�س کننده و پایدار کننده خایص میباشد که توسط تـیم تحقیق
و پ
ت
و توسعه مواد آببندی و نوین شـرکت اس�امیکس در ایران توسعه یافته
است .این محصول با واکنش با محصوالت ضعیف حاصل از هیدراتاسیون
سیمان (آهک آزاد) ساختار منافذ بتـن را اصالح کرده و بتـنـی ت
م�اکم ت� را
ارائه میدهد که مقاومت مکانـییک و دوام بتـن را باال برده و نفوذپذیری را
به شدت کاهش میدهد.
موارد كاربرد
دوغاب میکروسیلیس ت
اس� ی ن
ام�  SLبرای افزایش مقاومت مکانـییک و آببندی
و افزایش دوام در بتـن سازههای در تماس دائم و یا متناوب با آب بهکار
ین
همچنـ� این محصول میتواند جهت آببندی مالتها سیمانـی
میرود.
ز
ت
نـ� استفاده گردد .این محصول در سازههای ذیل کاربرد دارد:
و پالس�ها ی
 آببندی حجمی بتـنهای زیر تراز آب مانند پارکینگهای زیر زمینـی،دیوارهای حائل ،پـیها ،چاله آسانسور و ...
 تولید بتـنهای پر مقاومت ،توانمند و بتـن خودتراکم ()SCC آببندی انواع مخازن بتـنـی آب و فاضالب و استخرها و ... برای اصالح طرح بتـن شپاش� (شاتکریت)
 آببندی تونلها و خطوط لوله ،دیوارهای ساحیل و سایر سازههایدریایـی
 آنواع سازههای در معرض یون های خورنده مانند کلر و ... آببندی سقفها و دالهای بتـنـی افزایش مقاومت سایشـی سطوح بتـنـی در تردد و کفسازی و افزایشمقاومت شیمایـی بتـن
 آببندی بتـنهای پـیشساخته در معرض سیکلهای یخبندان و امالحخورنده
عملکرد و مزایا
میکروسیلیس موجود در محصول با آهک آزاد حاصل از واکنش
هیدراتاسیون سیمان در بتـن واکنش داده و این ماده ضعیف را تبدیل
نـ�وی مکانـییک میکند که به علت
به ژل سیلیکاتـی مقاوم در برابر آب و ی
ت
انبساطی بودن این واکنش حجم منافذ بـیش�ی قابل پرشدن و مسدود
دیس�س کننده موجود در دوغاب در پخش شدن
شدن میباشد .درضمن پ
میکروسیلیس در بتـن ی ز
تاث� باالیـی دارد و یکنواختـی پخش میکروسیلیس
نـ� ی
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در بتـن را به عنوان یک محصول منحرص به فرد تضمیـن میکند .برخی از
مزایای استفاده دوغاب میکروسیلیس ت
اس� ی ن
ام�  SLعبارتـند از:
 کاهش شدید نفوذپذیری بتـن در برابر آب و سایر سیالها افزایش مقاومت مکانـییک بتـن (فشاری و شخم� و سایشـی)
 افزایش مقاومت شیمیایـی بتـنگ
 افزایش یکنواختـی و جلوگیـری از جداشد� بتـن تازهگ
 پخش شد� بسیار باال در بتـن کامال دوغابـی و قابلیت پمپ کردن مقاومت در برابر فشار مثبت و منفی آب عدم جلوگیـری از تنفس بتـن و مالت سیمانـیگ
 افزایش مقاومت در محیطهای خورنده فاضالبهای صنعتـی و خان� ونفوذ یونهای مثل کلر و سولفات
 عدم تولید غبار و ایمن برای سالمتـی کارکنان قابلیت کاهش مرصف سیمان غیـر سمی و قابل استفاده برای آب ش�ب و پروش ماهی و ...بـیش� از ژل میکروسیلیس و هزینه حمل ت
 درصد میکروسیلیس تکم�
 فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�امیـن  SLبا الزامات استانداردهای  EN 12390-8، ASTM C1202و BS
 1881-122قابل ارزیابـی میباشد و مطابق با استاندارد ASTM C1240
میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری

ت
خاکس�ی رنگ
دوغاب روان

جرم حجمي

 1/4±0/1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  6ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم
آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا  35درجه
سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

سطل  25کیلوگرمی

افزودنـیهای بتـن

Strumin SL

دوغاب و ژل میکروسیلیس بتـن

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
یا مالت سیمانـی بیـن  3ایل  10درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان
مرصف دقیق هر طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه
ت
ین
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده
تعیـ� گردد .جهت اطالعات
و یا مرصف محصول درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و
توسعه  Strumixتماس بگیـرید.
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :ت
به� است که دوغاب میکروسیلیس
ت
اس� ی ن
ام�  SLبا بخش ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان دوغاب میکروسیلیس
مورد نـیاز به تراک اضافه شده و به مدت  5تا  7دقیقهکامال با دور تـند
مخلوط گردد و سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها
تام�ن
 استفاده از روانکننده مناسب در کنار استفاده از دوغاب جهت یروانـی بتـن امری ض�وری میباشد.
 در بتـنهای با عیار تکم� از  300کیلوگرم در تم� مکعب مرصف نگردد.

 0/49بود و در طرح افزودنـی در کنار دوغاب میکروسیلیس از ابر روانکننده
 Strusin N530به میـزان  0/4وزن سیمان استفاده شد که نتایج ذیل حاصل
شد:
میـزان مرصف
افزودنـی
( %وزن سیمان)

اسالمپ
اولیه

درصد هوا

0

7

2/7

 22و 31

5

19

1/8

 24و 33

8

20

1/6

 25و 35

مقاومت  7و  28روزه
()MPa

عمق نفوذ آب ی ز
نـ� مطابق با استاندارد  EN 12390-8برای شاهد و افزودنـی
اندازهگیـری شد که نتایج ذیل حاصل شد:

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول دوغاب میکروسیلیس ت
ت
اس� ی ن
ام�  SLدر محیط زیست
ریخته نشود و هر گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب
قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد
خطرناک نمیباشد ویل در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت
کند .برای مرصف ت
به� است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده
گردد .برای اطالعات ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  55درصد سنگدانهها ( )8-0و  45درصد شن ()19-9/5
و با عیار سیمانـی  350کیلوگرم در تم� مکعب و نسبت آب به سیمان برابر
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افزودنـیهای بتـن

دوغاب و ژل میکروسیلیس بتـن

Strumin SLC

گ
دوغــاب میکروســیلیس بــا خاصیــت روانکننــد� بــر پایــه ابــر
روانکنندهکربوکسیالتـــی
خالصهای از محصول
ت
اس� ی ن
ام�  SLCیک محصول حاوی پودر میکروسیلیس با خلوص  SiO2باال
دیس�س کننده و پایدار کننده و ابر روانکنندهکربوکسیالتـی میباشد
و پ
که توسط تـیم تحقیق و توسعه مواد آببندی و نوین شـرکت ت
اس�امیکس
در ایران توسعه یافته است .این محصول با واکنش با محصوالت ضعیف
حاصل از هیدراتاسیون سیمان (آهک آزاد) ساختار منافذ بتـن را اصالح
کرده و بتـنـی ت
م�اکم ت� را ارائه میدهد که مقاومت مکانـییک و دوام بتـن را
باال برده و نفوذپذیری را به شدت کاهش میدهد.
این محصول در نوع دیرگیـر  Strumin SLC-Rی ز
نـ� تولید میگردد..
موارد كاربرد
دوغاب میکروسیلیس ت
اس� ی ن
ام�  SLCبرای افزایش مقاومت مکانـییک و
آببندی و افزایش دوام در بتـن سازههای در تماس دائم و یا متناوب با
ین
همچنـ� این محصول میتواند جهت آببندی مالتها
آب بهکار میرود.
ز
ت
نـ� استفاده گردد .این محصول در سازههای ذیل کاربرد
سیمانـی و
پالس�ها ی
دارد:
 آببندی حجمی بتـنهای زیر تراز آب مانند پارکینگهای زیر زمینـی،دیوارهای حائل ،پـیها ،چاله آسانسور و ...
 تولید بتـنهای پر مقاومت ،توانمند و بتـن خودتراکم ()SCC آببندی انواع مخازن بتـنـی آب و فاضالب و استخرها و ... آببندی تونلها و خطوط لوله ،دیوارهای ساحیل و سایر سازههایدریایـی
 آنواع سازههای در معرض یون های خورنده مانند کلر و ... آببندی سقفها و دالهای بتـنـی افزایش مقاومت سایشـی سطوح بتـنـی در تردد و کفسازی و افزایشمقاومت شیمایـی بتـن
 آببندی بتـنهای پـیشساخته در معرض سیکلهای یخبندان و امالحخورنده
عملکرد و مزایا
میکروسیلیس موجود در محصول با آهک آزاد حاصل از واکنش
هیدراتاسیون سیمان در بتـن واکنش داده و این ماده ضعیف را تبدیل به
نـ�وی مکانـییک میکند که به علت
دوغاب سیلیکاتـی مقاوم در برابر آب و ی
ت
انبساطی بودن این واکنش حجم منافذ بـیش�ی قابل پرشدن و مسدود
ین
همچنـ� ابر روانکنندهکربوکسیالتـی موجود در محصول
شدن میباشد.
ن
همچنـ� کاهش
و
منافذ
سازی
ریز
و
کاهش
موجب
بتـن
با کاهش آب
ی
دیس�س کننده موجود در دوغاب در
نفوذپذیریـی بتـن میگردد .درضمن پ
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پخش شدن میکروسیلیس در بتـن ی ز
تاث� باالیـی دارد و یکنواختـی پخش
نـ� ی
میکروسیلیس در بتـن را به عنوان یک محصول منحرص به فرد تضمیـن
میکند .برخی از مزایای استفاده دوغاب میکروسیلیس ت
اس� ی ن
ام� SLC
عبارتـند از:
 کاهش شدید نفوذپذیری بتـن در برابر آب و سایر سیالها افزایش مقاومت مکانـییک بتـن (فشاری و شخم� و سایشـی)
 افزایش مقاومت شیمیایـی بتـنگ
 افزایش یکنواختـی و جلوگیـری از جداشد� بتـن تازهگ
 پخش شد� بسیار باال در بتـن کامال دوغابـی و قابلیت پمپ کردن مقاومت در برابر فشار مثبت و منفی آب عدم جلوگیـری از تنفس بتـن و مالت سیمانـیگ
 افزایش مقاومت در محیطهای خورنده فاضالبهای صنعتـی و خان� ونفوذ یونهای مثل کلر و سولفات
 عدم تولید غبار و ایمن برای سالمتـی کارکنان قابلیت کاهش مرصف سیمانش
 غیـر سمی و قابل استفاده برای آب �ب و پروش ماهی و ... فاقد یون کلراستانداردها
ت ن
ام�  SLCبا الزامات استانداردهای  EN 12390-8، ASTM C1202و
اس� ی
 BS 1881-122قابل ارزیابـی میباشد و مطابق با استاندارد ASTM C1240
میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری

ت
خاکس�ی رنگ
دوغاب روان

جرم حجمي

 1/4±0/1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  6ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم
آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا  35درجه
سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

سطل  25کیلوگرمی

افزودنـیهای بتـن

Strumin SLC

دوغاب و ژل میکروسیلیس بتـن

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
یا مالت سیمانـی بیـن  3ایل  10درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان
مرصف دقیق هر طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه
ت
ین
تعیـ� گردد .جهت اطالعات بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده
و یا مرصف محصول درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و
توسعه  Strumixتماس بگیـرید.
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :ت
به� است که دوغاب میکروسیلیس
ت
اس� ی ن
ام�  SLCبا بخش ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان دوغاب میکروسیلیس
مورد نـیاز به تراک اضافه شده و به مدت  5تا  7دقیقهکامال با دور تـند
مخلوط گردد و سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها
ف
 در صورت نـیاز به روانکننده اضا� جهت افزایش روانـی یا کاهش آبت
ین
مالم�
بـیش� نباید از افزودنـیهای بر پایه پیلنفتالیـن سولفونات و

سولفونات استفاده گردد.
ت
 در بتـنهای با عیار تکم� از  300کیلوگرم در م� مکعب مرصف نگردد.

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
ت
ن
ام�  SLCدر محیط زیست
به� است محصول دوغاب میکروسیلیس اس� ی
ریخته نشود و هر گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب
قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد
خطرناک نمیباشد ویل در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت

کند .برای مرصف ت
به� است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده
گردد .برای اطالعات ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  55درصد سنگدانهها ( )8-0و  45درصد شن ()19-9/5
و با عیار سیمانـی  350کیلوگرم در تم� مکعب و نسبت آب به سیمان برابر
 0/49بود که نتایج ذیل حاصل شد:
میـزان مرصف
افزودنـی
( %وزن سیمان)

اسالمپ
اولیه

درصد هوا

مقاومت  7و  28روزه
()MPa

0

7

2/7

 22و 31

5

14

1/9

 24و 34

8

21

1/7

 26و 35

عمق نفوذ آب ی ز
نـ� مطابق با استاندارد  EN 12390-8برای شاهد و افزودنـی
اندازهگیـری شد که نتایج ذیل حاصل شد:
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افزودنـیهای بتـن

دوغاب و ژل میکروسیلیس بتـن

Strumin Extra
ژل میکروســیلیس توانمنــد بــا عملکــرد بــاال بــر
پایــه پیلکربوکســیالت
خالصهای از محصول
ت
اس�امیـن  Extraیک محصول حاوی پودر میکروسیلیس با خلوص  SiO2باال
و پیلکربوکسیالت اتر میباشد که با واکنش با محصوالت ضعیف حاصل از
هیدراتاسیون سیمان (آهک آزاد) ساختار منافذ بتـن را اصالح کرده و بتـنـی
تم�اکم ت
� را ارائه میدهد که مقاومت مکانـییک و دوام بتـن را باال برده و
نفوذپذیری را به شدت کاهش میدهد.
ز
نـ� ارائه میگردد.
این محصول در نوع ژل دیرگیـر  Strumin Extra-Rی
موارد كاربرد
ت
ژل میکروسیلیس اس�امیـن  Extraبرای افزایش مقاومت مکانـییک و آببندی
و افزایش دوام در بتـن سازههای در تماس دائم و یا متناوب با آب بهکار
ین
همچنـ� این محصول میتواند جهت آببندی مالتها سیمانـی
میرود.
ز
ت
نـ� استفاده گردد .این محصول در سازههای ذیل کاربرد دارد:
و پالس�ها ی
 تولید بتـنهای پر مقاومت ،توانمند و بتـن خودتراکم ()SCC آببندی حجمی بتـنهای زیر تراز آب مانند پارکینگهای زیر زمینـی،دیوارهای حائل ،پـیها ،چاله آسانسور و ...
 آببندی انواع مخازن بتـنـی آب و فاضالب و استخرها و ... برای اصالح طرح بتـن شپاش� (شاتکریت)
 آببندی تونلها و خطوط لوله ،دیوارهای ساحیل و سایر سازههایدریایـی
 آنواع سازههای در معرض یون های خورنده مانند کلر و ... آببندی سقفها و دالهای بتـنـی افزایش مقاومت سایشـی سطوح بتـنـی در تردد و کفسازی و افزایشمقاومت شیمایـی بتـن
 آببندی بتـنهای پـیشساخته در معرض سیکلهای یخبندان و امالحخورنده
عملکرد و مزایا
میکروسیلیس موجود در محصول با آهک آزاد حاصل از واکنش
هیدراتاسیون سیمان در بتـن واکنش داده و این ماده ضعیف را تبدیل
نـ�وی مکانـییک میکند که به علت
به ژل سیلیکاتـی مقاوم در برابر آب و ی
ت
بـیش�ی قابل پرشدن و مسدود
انبساطی بودن این واکنش حجم منافذ
ین
همچنـ� ابر روانکنندهکربوکسیالتـی موجود در محصول
شدن میباشد.
ف
باعث کاهش میـزان آب مرص� بتـن میگردد که در ریز تر شدن منافذ
تاث� دوچندان دارد و درضمن پیل کربوکسیالت در
و کاهش نفوذپذیری ی
ز
تاث� باالیـی دارد و یکنواختـی پخش
نـ�
بتـن
در
میکروسیلیس
پخش شدن
ی ی
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میکروسیلیس در بتـن را تضمیـن میکند .برخی از مزایای استفاده ژل
میکروسیلیس ت
اس� ی ن
ام�  Extraعبارتـند از:
 افزایش مقاومت مکانـییک بتـن (فشاری و شخم� و سایشـی)
 کاهش شدید نفوذپذیری بتـن در برابر آب و سایر سیالها افزایش مقاومت شیمیایـی بتـنگ
 افزایش یکنواختـی و جلوگیـری از جداشد� بتـن تازه مقاومت در برابر فشار مثبت و منفی آب عدم جلوگیـری از تنفس بتـن و مالت سیمانـیگ
 افزایش مقاومت در محیطهای خورنده فاضالبهای صنعتـی و خان� ونفوذ یونهای مثل کلر و سولفات
 عدم تولید غبار و ایمن برای سالمتـی کارکنان قابلیت کاهش مرصف سیمانش
 غیـر سمی و قابل استفاده برای آب �ب و پروش ماهی و ... فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�امیـن  Extraبا الزامات استانداردهای  EN 12390-8، ASTM C1202و
 BS 1881-122قابل ارزیابـی میباشد و مطابق با استاندارد ASTM C1240
میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری

ت
خاکس�ی رنگ
ژل یا دوغاب غلیظ

جرم حجمی

 1 /35 ±0 /1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  6ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم
آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا  35درجه
سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

سطل  25کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
یا مالت سیمانـی بیـن  1ایل  3درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان

افزودنـیهای بتـن

Strumin Extra

دوغاب و ژل میکروسیلیس بتـن

مرصف دقیق هر طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه
ت
ین
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده
تعیـ� گردد .جهت اطالعات
و یا مرصف محصول درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و
توسعه  Strumixتماس بگیـرید.
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :ت
به� است که ژل میکروسیلیس
ت
اس� ی ن
ام�  Extraبا بخش ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان ژل میکروسیلیس مورد
نـیاز به تراک اضافه شده و به مدت  5تا  7دقیقهکامال با دور تـند مخلوط
گردد و سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها
ف
 در صورت نـیاز به روانکننده اضا� جهت افزایش روانـی یا کاهش آبت
ین
مالم�
بـیش� نباید از افزودنـیهای بر پایه پیلنفتالیـن سولفونات و
سولفونات استفاده گردد.
ت
 در بتـنهای با عیار تکم� از  300کیلوگرم در م� مکعب مرصف نگردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
ت
ن
ام�  Extraدر محیط زیست ریخته
به� است محصول ژل میکروسیلیس اس� ی
نشود و هر گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل
تصفیه انتقال پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک
نمیباشد ویل در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند.
برای مرصف ت
به� است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده
گردد .برای اطالعات ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  60درصد سنگدانهها ( 10 ،)6-0درصد شن نخودی (-4/75
 30 ،)12/5درصد شن بادامی ( )19-9/5و با عیار سیمانـی  350کیلوگرم در
تم� مکعب و نسبت آب به سیمان برابر  0/46بود که نتایج ذیل حاصل شد:
میـزان مرصف
افزودنـی

اسالمپ
اولیه

درصد هوا

مقاومت  7و  28روزه
()MPa

0

5

3/2

 25و 33

1

16

2/1

 29و 37

2

20

1/8

 30و 38

( %وزن سیمان)

مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
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افزودنـیهای بتـن

دوغاب و ژل میکروسیلیس بتـن

Strumin GC
ژل میکروسیلیس بر پایه ابر روانکنندهکربوکسیالتـی
خالصهای از محصول
ت
اس� ی ن
ام�  GCیک محصول حاوی پودر میکروسیلیس با خلوص  SiO2باال و
پیلکربوکسیالت اتر میباشد که با واکنش با محصوالت ضعیف حاصل از
هیدراتاسیون سیمان (آهک آزاد) ساختار منافذ بتـن را اصالح کرده و بتـنـی
تم�اکم ت
� را ارائه میدهد که مقاومت مکانـییک و دوام بتـن را باال برده و
نفوذپذیری را به شدت کاهش میدهد.
این محصول در نوع ژل ف
الیا�  Strumin GC-Fو نوع ژل دیرگیـر Strumin
 GC-Rی ز
نـ� ارائه میگردد.
موارد كاربرد
ت
ن
ام�  GCبرای افزایش مقاومت مکانـییک و آببندی
ژل میکروسیلیس اس� ی
و افزایش دوام در بتـن سازههای در تماس دائم و یا متناوب با آب بهکار
ین
همچنـ� این محصول میتواند جهت آببندی مالتها سیمانـی
میرود.
ز
ت
نـ� استفاده گردد .این محصول در سازههای ذیل کاربرد دارد:
و پالس�ها ی
 آببندی حجمی بتـنهای زیر تراز آب مانند پارکینگهای زیر زمینـی،دیوارهای حائل ،پـیها ،چاله آسانسور و ...
 تولید بتـنهای پر مقاومت ،توانمند و بتـن خودتراکم ()SCC آببندی انواع مخازن بتـنـی آب و فاضالب و استخرها و ... برای اصالح طرح بتـن شپاش� (شاتکریت)
 آببندی تونلها و خطوط لوله ،دیوارهای ساحیل و سایر سازههایدریایـی
 آنواع سازههای در معرض یون های خورنده مانند کلر و ... آببندی سقفها و دالهای بتـنـی افزایش مقاومت سایشـی سطوح بتـنـی در تردد و کفسازی و افزایشمقاومت شیمایـی بتـن
 آببندی بتـنهای پـیشساخته در معرض سیکلهای یخبندان و امالحخورنده
عملکرد و مزایا
میکروسیلیس موجود در محصول با آهک آزاد حاصل از واکنش
هیدراتاسیون سیمان در بتـن واکنش داده و این ماده ضعیف را تبدیل
نـ�وی مکانـییک میکند که به علت
به ژل سیلیکاتـی مقاوم در برابر آب و ی
ت
انبساطی بودن این واکنش حجم منافذ بـیش�ی قابل پرشدن و مسدود
ین
همچنـ� ابر روانکنندهکربوکسیالتـی موجود در محصول
شدن میباشد.
ف
باعث کاهش میـزان آب مرص� بتـن میگردد که در ریز تر شدن منافذ
تاث� دوچندان دارد و درضمن پیل کربوکسیالت در
و کاهش نفوذپذیری ی
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پخش شدن میکروسیلیس در بتـن ی ز
تاث� باالیـی دارد و یکنواختـی پخش
نـ� ی
میکروسیلیس در بتـن را تضمیـن میکند .برخی از مزایای استفاده ژل
میکروسیلیس ت
اس� ی ن
ام�  GCعبارتـند از:
 کاهش شدید نفوذپذیری بتـن در برابر آب و سایر سیالها افزایش مقاومت مکانـییک بتـن (فشاری و شخم� و سایشـی)
 افزایش مقاومت شیمیایـی بتـنگ
 افزایش یکنواختـی و جلوگیـری از جداشد� بتـن تازه مقاومت در برابر فشار مثبت و منفی آب عدم جلوگیـری از تنفس بتـن و مالت سیمانـیگ
 افزایش مقاومت در محیطهای خورنده فاضالبهای صنعتـی و خان� ونفوذ یونهای مثل کلر و سولفات
 عدم تولید غبار و ایمن برای سالمتـی کارکنان قابلیت کاهش مرصف سیمانش
 غیـر سمی و قابل استفاده برای آب �ب و پروش ماهی و ... فاقد یون کلراستانداردها
ت ن
ام�  GCبا الزامات استانداردهای  EN 12390-8، ASTM C1202و BS
اس� ی
 1881-122قابل ارزیابـی میباشد و مطابق با استاندارد ASTM C1240
میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری

ت
خاکس�ی رنگ
ژل یا دوغاب غلیظ

جرم حجمی

 1 /35 ±0 /1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  6ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم
آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا  35درجه
سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

سطل  25کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن

افزودنـیهای بتـن

Strumin GC

دوغاب و ژل میکروسیلیس بتـن

یا مالت سیمانـی بیـن  4ایل  10درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان
مرصف دقیق هر طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه
ت
ین
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده
تعیـ� گردد .جهت اطالعات
و یا مرصف محصول درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و
توسعه  Strumixتماس بگیـرید.
ت
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :به� است که ژل میکروسیلیس
ت
اس� ی ن
ام�  GCبا بخش ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان ژل میکروسیلیس مورد
نـیاز به تراک اضافه شده و به مدت  5تا  7دقیقهکامال با دور تـند مخلوط
گردد و سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها
ف
 در صورت نـیاز به روانکننده اضا� جهت افزایش روانـی یا کاهش آبت
ین
مالم�
بـیش� نباید از افزودنـیهای بر پایه پیلنفتالیـن سولفونات و
سولفونات استفاده گردد.
 در بتـنهای با عیار تکم� از  300کیلوگرم در تم� مکعب مرصف نگردد.

میـزان مرصف
افزودنـی

مقاومت  7و  28روزه
()MPa

درصد هوا

اسالمپ
اولیه

 25و 33

3/2

5

0

 27و 36

2/4

13

5

 29و 37

2/0

20

8

( %وزن سیمان)

عمق نفوذ آب ی ز
نـ� مطابق با استاندارد  EN 12390-8برای شاهد و افزودنـی
اندازهگیـری شد که نتایج ذیل حاصل شد:

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
ت
ن
ام�  GCدر محیط زیست ریخته
به� است محصول ژل میکروسیلیس اس� ی
نشود و هر گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل
تصفیه انتقال پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک
نمیباشد ویل در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند.
برای مرصف ت
به� است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده
گردد .برای اطالعات ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
ت
اختـیار مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم

را ارائه دهد.

نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  60درصد سنگدانهها ( 10 ،)6-0درصد شن نخودی (-4/75
 30 ،)12/5درصد شن بادامی ( )19-9/5و با عیار سیمانـی  350کیلوگرم در
تم� مکعب و نسبت آب به سیمان برابر  0/46بود که نتایج ذیل حاصل شد:
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افزودنـیهای بتـن

دوغاب و ژل میکروسیلیس بتـن

Strumin GN
ژل میکروسیلیس بر پایه پیلنفتالیـن سولفونات
خالصهای از محصول
ت
اس� ی ن
ام�  GNیک محصول حاوی پودر میکروسیلیس با خلوص  SiO2باال و
پیلنفتالن سولفونات میباشد که با واکنش با محصوالت ضعیف حاصل از
هیدراتاسیون سیمان (آهک آزاد) ساختار منافذ بتـن را اصالح کرده و بتـنـی
تم�اکم ت
� را ارائه میدهد که مقاومت مکانـییک و دوام بتـن را باال برده و
نفوذپذیری را به شدت کاهش میدهد.
این محصول در نوع ژل ف
الیا�  Strumin GN-Fو نوع ژل زودگیـر Strumin
 GN-Aی ز
نـ� ارائه میگردد
موارد كاربرد
ت
ن
ام�  GNبرای افزایش مقاومت مکانـییک و آببندی
ژل میکروسیلیس اس� ی
و افزایش دوام در بتـن سازههای در تماس دائم و یا متناوب با آب بهکار
ین
همچنـ� این محصول میتواند جهت آببندی مالتها سیمانـی
میرود.
ز
ت
نـ� استفاده گردد .این محصول در سازههای ذیل کاربرد دارد:
و پالس�ها ی
 آببندی حجمی بتـنهای زیر تراز آب مانند پارکینگهای زیر زمینـی،دیوارهای حائل ،پـیها ،چاله آسانسور و ...
 تولید بتـنهای پر مقاومت و بتـن توانمند آببندی انواع مخازن بتـنـی آب و فاضالب و استخرها و ... برای اصالح طرح بتـن شپاش� (شاتکریت)
 آببندی تونلها و خطوط لوله ،دیوارهای ساحیل و سایر سازههایدریایـی
 آنواع سازههای در معرض یون های خورنده مانند کلر و ... آببندی سقفها و دالهای بتـنـی افزایش مقاومت سایشـی سطوح بتـنـی در تردد و کفسازی و افزایشمقاومت شیمایـی بتـن
 آببندی بتـنهای پـیشساخته در معرض سیکلهای یخبندان و امالحخورنده
عملکرد و مزایا
میکروسیلیس موجود در محصول با آهک آزاد حاصل از واکنش
هیدراتاسیون سیمان در بتـن واکنش داده و این ماده ضعیف را تبدیل
نـ�وی مکانـییک میکند که به علت
به ژل سیلیکاتـی مقاوم در برابر آب و ی
ت
انبساطی بودن این واکنش حجم منافذ بـیش�ی قابل پرشدن و مسدود
ن
همچنـ� فوق روانکننده نفتالیـنـی موجود در محصول
شدن میباشد.
ی
ف
باعث کاهش میـزان آب مرص� بتـن میگردد که در ریز تر شدن منافذ
تاث� دوچندان دارد و درضمن پیل نفتالن سولفونات
و کاهش نفوذپذیری ی

66

در پخش شدن میکروسیلیس در بتـن ی ز
تاث� باالیـی دارد و یکنواختـی
نـ� ی
پخش میکروسیلیس در بتـن را تضمیـن میکند .برخی از مزایای استفاده ژل
میکروسیلیس ت
اس� ی ن
ام�  GNعبارتـند از:
 کاهش شدید نفوذپذیری بتـن در برابر آب و سایر سیالها افزایش مقاومت مکانـییک بتـن (فشاری و شخم� و سایشـی)
 افزایش مقاومت شیمیایـی بتـنگ
 افزایش یکنواختـی و جلوگیـری از جداشد� بتـن تازه مقاومت در برابر فشار مثبت و منفی آب عدم جلوگیـری از تنفس بتـن و مالت سیمانـیگ
 افزایش مقاومت در محیطهای خورنده فاضالبهای صنعتـی و خان� ونفوذ یونهای مثل کلر و سولفات
 عدم تولید غبار و ایمن برای سالمتـی کارکنان قابلیت کاهش مرصف سیمانش
 غیـر سمی و قابل استفاده برای آب �ب و پروش ماهی و ... فاقد یون کلراستانداردها
ت ن
ام�  GNبا الزامات استانداردهای  EN 12390-8، ASTM C1202و BS
اس� ی
 1881-122قابل ارزیابـی میباشد و مطابق با استاندارد ASTM C1240
میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری

ت
خاکس�ی رنگ
ژل یا دوغاب غلیظ

جرم حجمی

 1 /35 ±0 /1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  6ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم
آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا  35درجه
سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

سطل  25کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن

افزودنـیهای بتـن

Strumin GN

دوغاب و ژل میکروسیلیس بتـن

یا مالت سیمانـی بیـن  4ایل  10درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان
مرصف دقیق هر طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه
ت
ین
تعیـ� گردد .جهت اطالعات بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده
و یا مرصف محصول درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و
توسعه  Strumixتماس بگیـرید.
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :ت
به� است که ژل میکروسیلیس
ت
اس� ی ن
ام�  GNبا بخش ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان ژل میکروسیلیس مورد
نـیاز به تراک اضافه شده و به مدت  5تا  7دقیقهکامال با دور تـند مخلوط
گردد و سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها
ف
 در صورت نـیاز به روانکننده اضا� جهت افزایش روانـی یا کاهش آبت
بـیش� نباید از افزودنـیهای بر پایه پیل کربوکسیالت استفاده گردد.
ت
ت
 در بتـنهای با عیار کم� از  300کیلوگرم در م� مکعب مرصف نگردد.محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ژل میکروسیلیس ت
ت
اس� ی ن
ام�  GNدر محیط زیست ریخته
نشود و هر گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل
تصفیه انتقال پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک
نمیباشد ویل در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند.
برای مرصف ت
به� است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده
ت
گردد .برای اطالعات بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  60درصد سنگدانهها ( 10 ،)6-0درصد شن نخودی (-4/75
 30 )12/5درصد شن بادامی ( )19-9/5و با عیار سیمانـی  350کیلوگرم در تم�
مکعب و نسبت آب به سیمان برابر  0/46بود که نتایج ذیل حاصل شد:
میـزان مرصف
افزودنـی
( %وزن سیمان)

اسالمپ
اولیه

درصد هوا

مقاومت  7و  28روزه
()MPa

0

5

3/2

 25و 33

5

14

2/2

 28و 36

8

20

1/8

 29و 37

عمق نفوذ آب ی ز
نـ� مطابق با استاندارد  EN 12390-8برای شاهد و افزودنـی
اندازهگیـری شد که نتایج ذیل حاصل شد:

مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
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افزودنـیهای بتـن

دوغاب و ژل میکروسیلیس بتـن

Strumin MP980
پوزوالن پودر میکروسیلیس ( سیلیکا فیوم یا دوده سیلیس)
خالصهای از محصول
ت
اس� ی ن
ام�  MP980پوزوالن پودر میکروسیلیس یا دوده سیلییس با خلوص
 SiO2باال میباشد که با واکنش با محصوالت ضعیف حاصل از هیدراتاسیون
سیمان (آهک آزاد) ساختار منافذ بتـن را اصالح کرده و بتـنـی ت
م�اکم ت� را
ارائه میدهد که مقاومت مکانـییک و دوام بتـن را باال برده و نفوذپذیری را
به شدت کاهش میدهد.
موارد كاربرد
ت
ن
ام�  MP980برای افزایش مقاومت مکانـییک و
پودر میکروسیلیس اس� ی
آببندی و افزایش دوام در بتـن سازههای در تماس دائم و یا متناوب با
ین
همچنـ� این محصول میتواند جهت آببندی مالتها
آب بهکار میرود.
پالس�ها ی ز
ت
نـ� استفاده گردد .این محصول در سازههای ذیل کاربرد
سیمانـی و
دارد:
 آببندی حجمی بتـنهای زیر تراز آب مانند پارکینگهای زیر زمینـی،دیوارهای حائل ،پـیها ،چاله آسانسور و ...
 تولید بتـنهای پر مقاومت ،توانمند و بتـن خودتراکم ()SCC آببندی انواع مخازن بتـنـی آب و فاضالب و استخرها و ... برای اصالح طرح بتـن شپاش� (شاتکریت)
 آببندی تونلها و خطوط لوله ،دیوارهای ساحیل و سایر سازههایدریایـی
 آنواع سازههای در معرض یون های خورنده مانند کلر و ... آببندی سقفها و دالهای بتـنـی افزایش مقاومت سایشـی سطوح بتـنـی در تردد و کفسازی و افزایشمقاومت شیمایـی بتـن
 آببندی بتـنهای پـیشساخته در معرض سیکلهای یخبندان و امالحخورنده
عملکرد و مزایا
میکروسیلیس یا دوده سیلییس موجود در محصول با آهک آزاد حاصل از
واکنش هیدراتاسیون سیمان در بتـن واکنش داده و این ماده ضعیف را
نـ�وی مکانـییک میکند که
تبدیل به ژل سیلیکاتـی مقاوم در برابر آب و ی
ت
بـیش�ی قابل پرشدن و
به علت انبساطی بودن این واکنش حجم منافذ
ت
ام�ن
مسدود شدن میباشد .برخی از مزایای استفاده پودر میکروسیلیس اس� ی
 MP980عبارتـند از:
 کاهش شدید نفوذپذیری بتـن در برابر آب و سایر سیالها افزایش مقاومت مکانـییک بتـن (فشاری و شخم� و سایشـی)
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 افزایش مقاومت شیمیایـی بتـنگ
 افزایش یکنواختـی و جلوگیـری از جداشد� بتـن تازه مقاومت در برابر فشار مثبت و منفی آب عدم جلوگیـری از تنفس بتـن و مالت سیمانـیگ
 افزایش مقاومت در محیطهای خورنده فاضالبهای صنعتـی و خان� ونفوذ یونهای مثل کلر و سولفات
 عدم تولید غبار و ایمن برای سالمتـی کارکنان قابلیت کاهش مرصف سیمانش
 غیـر سمی و قابل استفاده برای آب �ب و پروش ماهی و ... فاقد یون کلراستانداردها
ت ن
ام�  MP980مطابق با الزامات استانداردهای  ISIRI 1398و ASTM
اس� ی
 C1240میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری

ت
خاکس�ی رنگ آمورف (بـی شکل و غیـر
پودر
کریستال)

جرم حجمی
ظاهری

بیـن  200تا  350کیلوگرم در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

بدون محدودیت در ش�ایط انبارداری استاندارد

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از رطوبت و در
دمای  5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

کیسههای جانبو بیـن  300تا  500کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
یا مالت سیمانـی بیـن  4ایل  12درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان
مرصف دقیق هر طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه
ت
ین
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده
تعیـ� گردد .جهت اطالعات
و یا مرصف محصول درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و
توسعه  Strumixتماس بگیـرید.
ت
نحوه مرصف :ت
ن
ام�  MP980با مواد
به� است که پودر میکروسیلیس اس� ی

Strumin MP980

افزودنـیهای بتـن

دوغاب و ژل میکروسیلیس بتـن

خشک ابتدا مخلوط گردد و یا با آب اختالط به صورت دوغاب در آمده و
از دوغاب مربوطه برای ساخت بتـن بسته به طرح اختالط مرصف گردد.
محدودیتها
ت
 برای ایجاد روانـی در بتـن به� است که از فوق روانکننده مناسب در کنارپودر میکروسیلیس در بتـن مرصف گردد.
 پودر خشک به هیچ وجه به بتـن تازه در دیگ بچینگ یا تراک میکرساضافه نگردد .این امر موجب کلوخه شدن پودر میگردد .این موضوع ی ز
نـ�
باید مورد توجه قرار گیـرد که یک ذره به اندازه سیمان از کلوخه میکروسیلیس
حدودا شامل  1000تا  10000ذره میکروسیلیکا میشود.
ت
ن
ام� SL
 پیشنهاد میگردد که از محصول دوغاب میکروسیلیس آماده اس� یجهت رفع موانع استفاده از میکروسیلیس استفاده گردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
ت
ن
ام�  MP980در محیط زیست
به� است محصول پودر میکروسیلیس اس� ی
ریخته نشود و هر گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب

قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد
خطرناک نمیباشد ویل در تماس با پوست و چشم و تنفس آن میتواند
ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از عینک ،ماسک و
دستکش مناسب استفاده گردد .تنفس این محصول در دراز مدت میتواند
ت
بـیش� به
عامل مشکالت ریوی از جمله رسطان ریه گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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افزودنـیهای بتـن

واترپروفهای حجمی بتـن

Struproof HP
پــودر آببنــد کننــده و نمبنــد داخــی بتـــن بــا عملکــرد
گ
آبگریــز کننــد� داخــی
خالصهای از محصول
ت
اس�اپروف  HPیک افزودنـی آببند کننده داخیل بتـن میباشد که برای
کاهش نفوذپذیری انواع مالتهای سیمانـی و بتـن کاربرد دارد .این محصول
یک پودر سفید بر پایه نمکهای اسید چرب آیل و فاقد یون کلرید میباشد.
موارد كاربرد
ت
اس�اپروف  HPبرای آببندی و نمبندی بتـن سازههای در تماس با آب و
ین
همچنـ� میتواند جهت آببندی مالتها سیمانـی
رطوبت بهکار میرود.
ز
ت
نـ� استفاده گردد .این محصول
و
پالس�ها که نـیاز به عدم نفوذ آب دارند ی
جهت آببندی و نمبندی سازههای ذیل کاربرد دارد:
 آببندی و نمبندی انواع مخازن بتـنـی آب و فاضالب و استخرها و ... آببندی تونلها و خطوط لوله ،دیوارهای ساحیل و سایر سازههایدریایـی
 جهت تولید انواع مالتهای آببند و نمبندی و آببندی دوغاب سنگو کاشـی
 انواع سازههای در معرض یون های خورنده مانند کلر و ... آببندی داخیل بتـنهای زیر تراز آب مانند پارکینگهای زیر زمینـی،دیوارهای حائل ،پـیها ،چاله آسانسور و ...
عملکرد و مزایا
ت
ن
نمکهای اسید چرب آیل موجود در محصول با قرار گرف� در منافذ بتـن
ین
همچنـ� با توجه به هیدروفوب
تاحد زیادی این منافذ را مسدود میکنند و
(آبگریز) بودن این محصول اسیدهای چرب از نزدیک شدن آب به منافذ
جلوگیـری میکنند و با ترکیب این دو عملکرد نفوذپذیری را کاهش داده و
مقاومت شیمایـی مواد پایه سیمانـی را باال میبرند .برخی از مزایای استفاده
ت
اس�اپروف  HPعبارتـند از:
 انسداد منافذ بتـن و مالت سیمانـی و کاهش نفوذپذیری آن کاهش جذب آب بتـن و نمبندی آن مقاومت در برابر فشار مثبت و منفی آب ایجاد آبگریزی در بتـن و مالت سیمانـی عدم جلوگیـری از تنفس بتـن و مالت سیمانـیتاث� منفی بر مقاومت بتـن
 عدم ی افزایش مقاومت در محیطهای خورنده مثل فاضالبهای صنعتـی وگ
خان�
 غیـر سمی و قابل استفاده برای آب ش�ب و پروش ماهی و ... -فاقد یون کلر
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استانداردها
ت
اس�اپروف  HPبا الزامات استانداردهای EN 12390-8، ASTM C1202، BS
 1881-122و  ASTM C642قابل ارزیابـی میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری

پودر سفید رنگ

جرم حجمی

 1 /2 ±0 /1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم
آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا  35درجه
سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

کیسه  5 ،1و  20کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
یا مالت سیمانـی بیـن  1ایل  3درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان
مرصف دقیق هر طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه
ت
ین
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده
تعیـ� گردد .جهت اطالعات
و یا مرصف محصول درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و
توسعه  Strumixتماس بگیـرید.
ت
نحوه مرصف در بچینگ :ت
به� است که پودر آببند کننده اس�اپروف  HPبا
مصالح خشک مخلوط گردد و روند نرمال اختالط ادامه پـیدا کند.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  5تا  7دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها
 از روانکننده یا فوق روانکننده مناسب در کنار محصول استفاده گردد.ت
مناسب� میباشد.
در فصول گرم استفاده از نوع های دیرگیـر کننده
 تبه� است محصول بعد از اضافه شدن روانکننده به بتـن اضافه گردد.
 در بتـنهای با عیار تکم� از  300کیلوگرم در تم� مکعب مرصف نگردد.

افزودنـیهای بتـن

Struproof HP

واترپروفهای حجمی بتـن

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اپروف  HPدر محیط زیست ریخته نشود و هر گونه
شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا
کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در
تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
طرح اختالط بتـن شاهد شامل  350کیلوگرم سیمان تـیپ  2و  60درصد
سنگدانهها ( )mm 6-0و  40درصد شن ( )mm 25-4/75و نسبت آب به
سیمان  0/47بوده است و در طرح آزمونه از ابر روانکنندهکربوکسیالتـی

 Strusin N520به میـزان  0/3درصد وزنـی سیمان در کنار محصول
 Struproof HPبه میـزان  2درصد وزن سیمان استفاده شد و نتایج ذیل
بدست آمد:
مشخصه

نتـیجه

اسالمپ اولیه شاهد ()cm

7

اسالمپ اولیه آزمونه ()cm

18

درصد هوای بتـن شاهد ()cm

2/6

درصد هوای بتـن آزمونه ()cm

1/9

مقاومت مکعبـی  7روزه شاهد ()MPa

21/4

مقاومت مکعبـی  7روزه آزمونه ()MPa

22/7

مقاومت مکعبـی  28روزه شاهد ()MPa

30/6

مقاومت مکعبـی  28روزه آزمونه ()MPa

32/3

عمق نفوذ آب شاهد ()EN 12390-8( )cm

3/2

عمق نفوذ آب آزمونه ()EN 12390-8( )cm

1/4

جذب آب شاهد ()ASTM C642( )%

4/7

جذب آب آزمونه ()ASTM C642( )%

2/1
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افزودنـیهای بتـن

واترپروفهای حجمی بتـن

Struproof WL
مایـع آببند کننده داخیل بتـن
خالصهای از محصول
ت
اس�اپروف  WLیک افزودنـی مایع آببند کننده داخیل بتـن میباشد که
برای کاهش نفوذپذیری انواع مالتهای سیمانـی و بتـن کاربرد دارد .این
محصول یک التکس ضد آب با عملکرد مناسب در محیط سیمانـی میباشد.
موارد كاربرد
ت
اس�اپروف  WLبرای آببندی بتـن سازههای در تماس با آب و رطوبت بهکار
ن
ت
همچنـ� میتواند جهت آببندی مالتها سیمانـی و پالس�ها که
میرود.
ی
ز
نـ� استفاده گردد .این محصول جهت آببندی
نـیاز به عدم نفوذ آب دارند ی
سازههای ذیل کاربرد دارد:
 آببندی انواع مخازن بتـنـی آب و فاضالب و استخرها آببندی تونلها و خطوط لوله ،دیوارهای ساحیل و سایر سازههایدریایـی
 جهت تولید انواع مالتهای آببند و آببندی دوغاب سنگ و کاشـی انواع سازههای در معرض یون های خورنده مانند کلر و ... آببندی داخیل بتـنهای زیر تراز آب مانند پارکینگهای زیر زمینـی،دیوارهای حائل ،پـیها ،چاله آسانسور و ...
عملکرد و مزایا
التکس پایه آب موجود در محصول در آب بتـن تازه و یا مالت تازه حل
شده و با مرصف آب در هیدراتاسیون سیمان ،التکس در منافذ بتـن خشک
شده (پس از خشک شدن کامال مقاوم در برابر آب میباشد) و با چسبـیدن
به جدارههای منافذ از ورود آب به آنها جلوگیـری میکند .برخی از مزایای
استفاده ت
اس�اپروف  WLعبارتـند از:
 انسداد منافذ بتـن و مالت سیمانـی و کاهش نفوذپذیری آن کاهش جذب آب بتـن مقاومت در برابر فشار مثبت و منفی آب عدم جلوگیـری از تنفس بتـن و مالت سیمانـیتاث� منفی بر مقاومت بتـن
 عدم ی افزایش مقاومت در محیطهای خورنده مثل فاضالبهای صنعتـی وگ
خان�
 غیـر سمی و قابل استفاده برای آب ش�ب و پروش ماهی و ... فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اپروف  WLبا الزامات استانداردهای EN 12390-8، ASTM C1202، BS
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 1881-122و  ASTM C642قابل ارزیابـی میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری

ش�ی رنگ
مایع ی

جرم حجمی

 1 /03 ±0 /02 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم
آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا  35درجه
سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

کیسه  4 ،1و  20کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
یا مالت سیمانـی بیـن  1ایل  3درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان
مرصف دقیق هر طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه
ت
ین
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده
تعیـ� گردد .جهت اطالعات
و یا مرصف محصول درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و
توسعه  Strumixتماس بگیـرید.
ت
ت
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :به� است که مایع آببند اس�اپروف
 WLبا بخش ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها
 از روانکننده یا فوق روانکننده مناسب در کنار محصول استفاده گردد.ت
مناسب� میباشد.
در فصول گرم استفاده از نوع های دیرگیـر کننده
 تبه� است محصول بعد از اضافه شدن روانکننده به بتـن اضافه گردد.
 برای استفاده از این محصول در کنار سایر افزودنـیها با بخش فنـی ماتماس بگیـرید.
ت
ت
 -در بتـنهای با عیار کم� از  300کیلوگرم در م� مکعب مرصف نگردد.

افزودنـیهای بتـن

Struproof WL

واترپروفهای حجمی بتـن

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اپروف  WLدر محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
طرح اختالط بتـن شاهد شامل  350کیلوگرم سیمان تـیپ  2و  60درصد
سنگدانهها ( )mm 6-0و  40درصد شن ( )mm 25-4/75و نسبت آب به
سیمان  0/47بوده است و در طرح آزمونه از ابر روانکنندهکربوکسیالتـی

 Strusin N520به میـزان  0/3درصد وزنـی سیمان در کنار محصول
 Struproof WLبه میـزان  2درصد وزن سیمان استفاده شد و نتایج ذیل
بدست آمد:
مشخصه

نتـیجه

اسالمپ اولیه شاهد ()cm

7

اسالمپ اولیه آزمونه ()cm

18

درصد هوای بتـن شاهد ()cm

2/6

درصد هوای بتـن آزمونه ()cm

2/5

مقاومت مکعبـی  7روزه شاهد ()MPa

21/4

مقاومت مکعبـی  7روزه آزمونه ()MPa

21/2

مقاومت مکعبـی  28روزه شاهد ()MPa

30/6

مقاومت مکعبـی  28روزه آزمونه ()MPa

31/1

عمق نفوذ آب شاهد ()EN 12390-8( )cm

3/2

عمق نفوذ آب آزمونه ()EN 12390-8( )cm

1/2

جذب آب شاهد ()ASTM C642( )%

4/7

جذب آب آزمونه ()ASTM C642( )%

1/9
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افزودنـیهای بتـن

واترپروفهای حجمی بتـن

Struproof WS
فــوق روانکننــده و آببنــد کننــده داخــی بتـــن و
مــات سیمانـــی
خالصهای از محصول
ت
اس�اپروف  WSیک فوق روانکننده و آببند کننده داخیل بتـن و مالت
سیمانـی میباشد که برای کاهش نفوذپذیری انواع مالتهای سیمانـی و
دیس�س از فوق
بتـن و افزایش مقاومت آن کاربرد دارد .این محصول یک پ
روانکننده و التکس ضد آب با عملکرد مناسب در محیط سیمانـی میباشد.
موارد كاربرد
ت
اس�اپروف  WSبرای آببندی بتـن سازههای در تماس با آب و رطوبت بهکار
ن
ت
پالس�ها که
همچنـ� میتواند جهت آببندی مالتها سیمانـی و
میرود.
ی
ز
نـ� استفاده گردد .این محصول جهت آببندی
نـیاز به عدم نفوذ آب دارند ی
سازههای ذیل کاربرد دارد:
 آببندی انواع مخازن بتـنـی آب و فاضالب و استخرها و ... آببندی تونلها و خطوط لوله ،دیوارهای ساحیل و سایر سازههایدریایـی
 جهت تولید انواع مالتهای آببند و آببندی دوغاب سنگ و کاشـی انواع سازههای در معرض یون های خورنده مانند کلر و ... آببندی داخیل بتـنهای زیر تراز آب مانند پارکینگهای زیر زمینـی،دیوارهای حائل ،پـیها ،چاله آسانسور و ...
عملکرد و مزایا
التکس پایه آب موجود در محصول در آب بتـن تازه و یا مالت تازه حل شده
و با مرصف آب در هیدراتاسیون سیمان ،التکس در منافذ بتـن خشک شده
(پس از خشک شدن کامال مقاوم در برابر آب میباشد) و با چسبـیدن به
ین
همچنـ� فوق
جدارههای منافذ از ورود آب به آنها جلوگیـری میکند و
روانکننده موجود در محصول با کاهش مرصف آب در بتـن و مالت باعث
کاهش میـزان منافذ و ریزتر شدن آنها میگردد و این موضوع در عملکرد
نـ� تاثیـر مثبت میگذارد .برخی از مزایای استفاده ت
التکس ی ز
اس�اپروف WS
عبارتـند از:
 انسداد منافذ بتـن و مالت سیمانـی و کاهش نفوذپذیری آن کاهش جذب آب بتـن مقاومت در برابر فشار مثبت و منفی آب قابلیت کاهش آب بتـن و مالت تا  15درصد عدم جلوگیـری از تنفس بتـن و مالت سیمانـیتاث� منفی بر مقاومت بتـن
 عدم ی افزایش مقاومت در محیطهای خورنده مثل فاضالبهای صنعتـی وگ
خان�
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 غیـر سمی و قابل استفاده برای آب ش�ب و پروش ماهی و ... فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اپروف  WSبا الزامات استانداردهای EN 12390-8، ASTM C1202، BS
 1881-122و  ASTM C642قابل ارزیابـی میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری

مایع قهوهای رنگ

جرم حجمی

 1 /1 0 ±0 /02 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم
آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا  35درجه
سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  20کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
ش
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به �ایط طرح اختالط بتـن
یا مالت سیمانـی بیـن  0/7ایل  2درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان
مرصف دقیق هر طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه
ت
ین
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده
تعیـ� گردد .جهت اطالعات
و یا مرصف محصول درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و
توسعه  Strumixتماس بگیـرید.
ت
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :به� است که فوق روانکننده
آببند ت
اس�اپروف  WSبا بخش ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها
 برای استفاده از این محصول در کنار سایر افزودنـیها با بخش فنـی ماتماس بگیـرید.

افزودنـیهای بتـن
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واترپروفهای حجمی بتـن

 در بتـنهای با عیار تکم� از  300کیلوگرم در تم� مکعب مرصف نگردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اپروف  WSدر محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
طرح اختالط بتـن شاهد شامل  350کیلوگرم سیمان تـیپ  2و  60درصد

سنگدانهها ( )mm 6-0و  40درصد شن ( )mm 25-4/75و نسبت آب به
سیمان  0/47بوده است و در طرح آزمونه از محصول  Struproof WSبه
میـزان  1/5درصد وزن سیمان استفاده شد و نتایج ذیل بدست آمد:
مشخصه

نتـیجه

اسالمپ اولیه شاهد ()cm

7

اسالمپ اولیه آزمونه ()cm

19

درصد هوای بتـن شاهد ()cm

2/6

درصد هوای بتـن آزمونه ()cm

2/5

مقاومت مکعبـی  7روزه شاهد ()MPa

21/4

مقاومت مکعبـی  7روزه آزمونه ()MPa

22/4

مقاومت مکعبـی  28روزه شاهد ()MPa

30/6

مقاومت مکعبـی  28روزه آزمونه ()MPa

33/1

عمق نفوذ آب شاهد ()EN 12390-8( )cm

3/2

عمق نفوذ آب آزمونه ()EN 12390-8( )cm

1/3

جذب آب شاهد ()ASTM C642( )%

4/7

جذب آب آزمونه ()ASTM C642( )%

2/2
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Struset Nitro
زودگیـر بتـن فاقد یون کلرید (ضد یخ بتـن مسلح)
خالصهای از محصول
ت
اس�است  Nitroیک زودگیـر بتـن مسلح بر پایه نمکهای معدنـی و آیل
فاقد یون کلرید میباشد که جهت افزایش زمان گیـرش اولیه بتـن استفاده
ین
همچنـ� به دلیل گرمازا بودن واکنش هیدراتاسیون سیمان با آب و
میشود.
ترسیع آن با افزودنـی زودگیـر از آن میتوان در فصول رسد به عنوان ضد
یخ بتـن ی ز
نـ� استفاده نمود.
موارد كاربرد
ت
ت
اس�است  Nitroجهت دستـیابـی به گیـرش اولیه رسیع� و در فصول رسد
یز
نـ� به عنوان ضد یخ استفاده میگردد .این محصول میتواند برای موارد
ذیل بکار رود:
 تولید بتـن در هوای رسد و یخبندان تولید قطعات پـیش ساخته در فصول رسد اجرای مالتهای پایه سیمانـی با ضخامت کم در هوای رسد وقتـی نـیاز به گیـرش اولیه رسیع و مقاومت اولیه باال میباشدعملکرد و مزایا
ت
اس�است  Nitroبا ترسیع واکنش فازهای مختف سیمان در واکنش
هیدراتاسیون زمان گیـرش را کاهش داده و رشد مقاومت اولیه را
ت
ین
بـیش� با ترسیع واکنش
همچنـ� به دلیل ایجاد گرمای
افزایش میدهد.
ن
پایـ� از یخ زدن بتـن جلوگیـری میکند .برخی از
هیدراتاسیون در دماهای ی
مزایای استفاده از این افزودنـی عبارتـند از:
 ترسیع واکنش گرمازای هیدراتاسیون مخلوط سیمانـی ترسیع گیـرش اولیه و ثانویه بتـن فاقد یون کلرسنـ�ن
 افزایش مقاومت بتـن در تمام یگ
 جلوگیـری از خورد� آرماتور در میـزان مرصفهای باالاستانداردها
ت
اس�است  Nitroمطابق با الزامات استانداردهای  ISIRI 2930، EN 934و
 ASTM C494میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری
دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م�
مکعب)
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مایع قرمز رنگ
1 /1 4 ±0 /02

pH

 6تا 8

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  200و مخزن  1000کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن،
ابعاد مقطع و دمای هوا بیـن  1ایل  5درصد وزن مواد سیمانـی میباشد.
میـزان مرصف دقیق هر طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل
ت
ین
بـیش� ،مرصف محصول خارج از
تعیـ� گردد .جهت اطالعات
پروژه
محدوده و یا مرصف محصول درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و
تحقیق و توسعه  Strumixتماس بگیـرید.
تخم� ت
برای ی ن
به� از جدول ذیل استفاده کنـید که در این جدول ضخامت
ت
سانتـیم� درنظر گرفته شده و به ازای هر  5سانتـی تم�
متوسط بتـن 20
کاهش یا افزایش ضخامت مقطع  10درصد از مرصف زیاد یا کم میگردد:
میـزان مرصف (درصد وزن سیمان)

عیار ت
بـیش�
از 400

دمای هوا ()Co

عیار 300

عیار 350

 5ایل 0

1/5-1

1-0/5

0/5

 0ایل -5

2/5-1/5

1/5-1

1-0/5

 -5ایل -10

3/5-2/5

2/5-1/5

2-1

 -10ایل -15

4/5-3/5

3/5-2/5

3-2

م�ان و نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :ت
یز
به� است که افزودنـی با
بخش ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
یز
م�ان و نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد
نـیاز به تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط
گردد و سپس بتـن تخلیه شود.

افزودنـیهای بتـن

Struset Nitro

محدودیتها
 رعایت نکات مربوط به بتـنریزی در رسما مطابق  ACI 306 Rالزامیمیباشد.
 افزودنـی به سیمان خشک اضافه نگردد. این افزودنـی با واکنشهای مربوط به بتـن عملکرد ضد یخ دارد و بهگ
ن
پایـ� یخ ی ز
م�ند .درصورت یخ زد� افزودنـی در محیط با
تنهایـی در دماهای ی
دمای اتاق قرار گیـرد و بعد از باز شدن یخ ،دوبارهکامال مخلوط و مرصف
گردد.
o
ت
 درصورتـی که دمای خود بتـن کم� از  5 Cبود بتـنریزی انجام نگردد وضد یخ در این ش�ایط کار ئا� الزم را ندارد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

ت
کـن�لکنندههای گیـرش بتـن

نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  60درصد سنگدانهها ( )8-0با  40درصد شن ( )19-9/5و با
عیار سیمانـی  350کیلوگرم در تم� مکعب و نسبت آب به سیمان برابر 0/45
بود که نتایج ذیل حاصل شد:
میـزان مرصف
افزودنـی
( %وزن سیمان)

اسالمپ
اولیه

آب به
سیمان

مقاومت  7 ،1و  28روزه
()MPa

0

6

0/45

 27 ،8و 35

1/5

6/5

0/42

 33 ،14و 39

2/5

5/5

0/4

 35 ،16و 42

نتایج برای روانـی برابر ارائه شدهکه برای  1/5درصد مرصف  7درصد کاهش
آب و برای  2/5درصد مرصف  10درصد کاهش آب داشتـیم.
همچنـ� برای مالت شاهد ی ز
ین
نـ� زمان گیـرشهای اولیه و ثانویه مطابق
استاندارد  8117-2در دمای  5درجه سانتـیگراد و در میـزان مرصف  1/5و 2/5
درصد وزن سیمان اندازه گیـری شد:

مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.

77

افزودنـیهای بتـن

ت
کـن�لکنندههای گیـرش بتـن

Struset AFC
زودگیـر و ضد یخ مالت سیمانـی
خالصهای از محصول
ت
اس�است  AFCیک زودگیـر و ضدیخ مالت بر پایه نمکهای معدنـی و
آیل حاوی یون کلرید میباشد که جهت افزایش زمان گیـرش اولیه مالت
ین
همچنـ� به دلیل گرمازا بودن واکنش
و بتـن غیـرمسلح استفاده میشود.
هیدراتاسیون سیمان با آب و ترسیع آن با افزودنـی زودگیـر از این محصول
میتوان در فصول رسد به عنوان ضد یخ مالت و بتـن غیـرمسلح ی ز
نـ�
استفاده نمود.
موارد كاربرد
ت
ت
رسیع� و در فصول رسد
اس�است  AFCجهت دستـیابـی به گیـرش اولیه
یز
نـ� به عنوان ضد یخ استفاده میگردد .این محصول میتواند برای موارد
ذیل بکار رود:
 اجرای انواع مالت در هوای رسد تولید و اجرای نواع بتـنهای غیـر مسلح در رسما اجرای مالتهای پایه سیمانـی با ضخامت کم در هوای رسد وقتـی نـیاز به گیـرش اولیه رسیع و مقاومت اولیه باال میباشدعملکرد و مزایا
ت
اس�است  AFCبا ترسیع واکنش فازهای مختف سیمان در واکنش
هیدراتاسیون زمان گیـرش را کاهش داده و رشد مقاومت اولیه را
ت
ین
بـیش� با ترسیع واکنش
همچنـ� به دلیل ایجاد گرمای
افزایش میدهد.
هیدراتاسیون در دماهای ی ن
پایـ� از یخ زدن بتـن جلوگیـری میکند .برخی از
مزایای استفاده از این افزودنـی عبارتـند از:
 ترسیع واکنش گرمازای هیدراتاسیون مخلوط سیمانـی ترسیع گیـرش اولیه و ثانویه مالت سیمانـی افزایش مقاومت بتـن در تمام ی نسنـ�
گ
 افزایش چسبند� مالت افزایش کارایـی مالتاستانداردها
ت
اس�است  AFCمطابق با الزامات استاندارد  BS EN 480-2قابل ارزیابـی
میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری
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مایع ب ز
س� رنگ

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م�
مکعب)

1 /1 4 ±0 /02

pH

 6تا 8

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  200و مخزن  1000کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
ش
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به �ایط طرح اختالط بتـن
و مالت ،ضخامت مقطع و دمای هوا بیـن  2ایل  5درصد وزن مواد سیمانـی
میباشد .میـزان مرصف دقیق هر طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا
تعیـ� گردد .جهت اطالعات ت
محل پروژه ی ن
بـیش� ،مرصف محصول خارج از
محدوده و یا مرصف محصول درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و
تحقیق و توسعه  Strumixتماس بگیـرید.
نحوه مرصف :ت
به� است که افزودنـی به همراه آب اختالط به بتـن اضافه
گردد .در صورت اضافه شدن آن بعد از ساخت مالت ،اختالط به خوبـی
انجام پذیرد.
محدودیتها
 افزودنـی به سیمان خشک اضافه نگردد. این افزودنـی حاوی یون کلرید میباشد و در تماس آرماتور ،رابـیتس وگ
فلزاتـی که با کلر دچار خورد� میشوند نباید استفاده گردد .در این ش�ایط
از محصول ت
اس�است  Nitroاستفاده گردد.
 این افزودنـی با واکنشهای مربوط به مالت سیمانـی عملکرد ضد یخ داردگ
ن
پایـ� یخ ی ز
م�ند .درصورت یخ زد� افزودنـی در
و به تنهایـی در دماهای ی
محیط با دمای اتاق قرار گیـرد و بعد از باز شدن یخ ،دوبارهکامال مخلوط
و مرصف گردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
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ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
ز
نـ� زمان گیـرشهای اولیه و ثانویه مطابق استاندارد
برای مالت شاهد ی
 8117-2در دمای  5درجه سانتـیگراد و در میـزان مرصف  2و  3درصد وزن
سیمان اندازه گیـری شد:
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افزودنـیهای بتـن

ت
کـن�لکنندههای گیـرش بتـن

Struset SPA
پودر زودگیـــر شــاتکریت غیـــر قلیایـــی به روش خشک
بــا عملکــرد بــاال
خالصهای از محصول
ت
ش
اس�است  SPAیک زودگیـر شاتکریت (بتـن پاش�) پودری با عملکرد باال
و غیـر قلیایـی ،غیـر سمی و غیـر سوزاننده میباشد که در بازه مرصف
متفاوت بسته به گیـرش یا مقاومت اولیه مورد نـیاز در بتـن ش
پاش� به روش
خشک مرصف میگردد.
موارد كاربرد
ت
اس�است  SPAجهت دستـیابـی به گیـرش رسیع و یا مقاومت اولیه بسیار
باال در بتـنهای ش
پاش� مرصف میگردد .این محصول میتواند برای موارد
ذیل بکار رود:
ش
 تولید و اجرای بتـن پاش� (شاتکریت) با کیفیت باال پایداری سنگها و شیبها پایداری و حفظ سنگها در جداره تونلها و معادنش
 جهت ترمیمهای شپاش� و تولید پنلهای پـیش ساخته به روش پاش�
عملکرد و مزایا
همچنـ�ن
این زودگیـر شاتکریت با ترسیع واکنش فازهای  C3Aو  C3Sو
ی
واکنش با آهک و ایجاد رسیع کریستالهای شیشهای در جهتهای
خم� سیمان ،زمان گیـرش و مقاومت اولیه را به شدت افزایش
مختلف در ی
میدهد .برخی از مزایای استفاده از این افزودنـی عبارتـند از:
 غیـر قلیایـی و غیـر سمی گیـرش خییل رسیع و ایجاد مقاومت اولیه باال در شاتکریت حداقل کاهش مقاومت نهایـی در ش�ایط استفاده صحیح قابلیت اجرای الیه باالرسی با ضخامت زیاد در یک الیه اجرایـی افزایش دوام نسبت به زودگیـرهای سنتـیگ
 کاهش شدید عدم چسبند� شاتکریت و ریزش آنگ
تاث� بر خورد� مش و الیاف فلزی
 فاقد یون کلر و عدم ی حفظ سالمت کارکنان نسبت به زودگیـرهای قلیایـیاستانداردها
ت
اس�است  SPAمطابق با الزامات استانداردهای ISIRI 2930-5 ،ISIRI 12601،
 EN 934-5، ASTM C1141و ASTM C1398قابل ارزیابـی میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری
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پودر سفید

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م�
مکعب)

1 /30 ±0 /1

pH

 3تا 5

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

کیسه  12کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
ش
پاش� بیـن  2ایل  7درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق
هر طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد.
ت
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف
جهت اطالعات
محصول درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه
 Strumixتماس بگیـرید.
ن
ش
افزود� به همراه ديگر اجزاء بتـن پاش�
نحوه مرصف :در روش خشک،
ي
(شاتکریت) بدون آب مخلوط شده و توسط دستگاه پاشش شاتکریت خشک
با استفاده از فشار باد به شیلنگ دستگاه منتقل شده و تحت فشار در نازل
خروجی با آب ترکیب شده و به صورت مالت به سطح مورد نظر پاشيده
میشود.
محدودیتها
 تبه�ین سیمان برای استفاده در کنار این افزودنـی سیمان تـیپ 1و 2
میباشد و سیمانهای آمیخته و ضدسولفات در عملکرد ترسیع گیـرش آن
تاث� منفی میگذارند.
ی
 تبه� است که سیمان تازه برای شاتکریت استفاده شود .عمر سیمان تولید
تاث� منفی میگذارد.
در عملکرد گیـرش سیمان ی
 دمای سطح کار و محیط و نوع دستگاه مورد استفاده میتواند در عملکردتغیـ� این ش�ایط ممکن است میـزان مرصف
تاث� بگذارند و با ی
محصول ی
تغیـ� پـیدا کند.
ی

افزودنـیهای بتـن

Struset SPA

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.

ت
کـن�لکنندههای گیـرش بتـن

نتایج تست موردی
طرح اختالط مالت شاهد حاوی نسبت  1به  3سیمان به سنگدانهها
استاندارد و آب به سیمان  0/5بوده و ت
اس�است  SPAدر دو میـزان  4و 7
درصد وزن سیمان آزمایش شد:
میـزان مرصف
افزودنـی
( %وزن سیمان)

گیـرش
اولیه

گیـرش
ثانویه

مقاومت  7 ،1و  28روزه
()MPa

0

195

285

 26 ،9و 36

4

10

22

 25 ،13و 34

7

7

18

 24 ،14و 32
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افزودنـیهای بتـن

ت
کـن�لکنندههای گیـرش بتـن

Struset SLA
مایــع زودگیـــر شــاتکریت غیـــر قلیایـــی بــه روش تــر با
عملکــرد بــاال
خالصهای از محصول
ت
ش
اس�است  SLAیک زودگیـر شاتکریت (بتـن پاش�) مایع با عملکرد باال
و غیـر قلیایـی ،غیـر سمی و غیـر سوزاننده میباشد که در بازه مرصف
متفاوت بسته به گیـرش یا مقاومت اولیه مورد نـیاز در بتـن ش
پاش� به روش
تر مرصف میگردد.
موارد كاربرد
ت
اس�است  SLAجهت دستـیابـی به گیـرش رسیع و یا مقاومت اولیه بسیار
باال در بتـنهای ش
پاش� مرصف میگردد .این محصول میتواند برای موارد
ذیل بکار رود:
ش
 تولید و اجرای بتـن پاش� (شاتکریت) با کیفیت باال پایداری سنگها و شیبها پایداری و حفظ سنگها در جداره تونلها و معادنش
 جهت ترمیمهای شپاش� و تولید پنلهای پـیش ساخته به روش پاش�
عملکرد و مزایا
همچنـ�ن
این زودگیـر شاتکریت با ترسیع واکنش فازهای  C3Aو  C3Sو
ی
واکنش با آهک و ایجاد رسیع کریستالهای شیشهای در جهتهای
خم� سیمان ،زمان گیـرش و مقاومت اولیه را به شدت افزایش
مختلف در ی
میدهد .برخی از مزایای استفاده از این افزودنـی عبارتـند از:
 غیـر قلیایـی و غیـر سمی گیـرش خییل رسیع و ایجاد مقاومت اولیه باال در شاتکریت حداقل کاهش مقاومت نهایـی در ش�ایط استفاده صحیح قابلیت اجرای الیه باالرسی با ضخامت زیاد در یک الیه اجرایـی افزایش دوام نسبت به زودگیـرهای سنتـیگ
 کاهش شدید عدم چسبند� شاتکریت و ریزش آنگ
تاث� بر خورد� مش و الیاف فلزی
 فاقد یون کلر و عدم ی حفظ سالمت کارکنان نسبت به زودگیـرهای قلیایـیکم� و آسیب ت
 غبار تکم� به محیط کار
استانداردها
ت
اس�است  SLAمطابق با الزامات استانداردهای ISIRI 2930-5 ،ISIRI 12601،
 EN 934-5، ASTM C1141و ASTM C1398قابل ارزیابـی میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری
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بـ�نگ یا نباتـی
مایع غلیظ ی

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م�
مکعب)
pH

 2/5تا 4

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 28بشکه  240و مخزن  1100کیلوگرمی

1 /35 ±0 /1

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
ش
پاش� بیـن  2ایل  8درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق
هر طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد.
ت
جهت اطالعات بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف
محصول درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه
 Strumixتماس بگیـرید.
نحوه مرصف :در روش تر ،اجزای بتـن ش
پاش� (شاتکریت) به همراه آب در
مخزن دستگاه مخلوط شده و توسط دستگاه پاشش شاتکریت تر به شیلنگ
دستگاه منتقل شده و تحت فشار در نازل خروجی با زودگیـر مایع شاتکریت
ترکیب شده و به صورت مالت به سطح مورد نظر پاشيده میشود.
محدودیتها
 تبه�ین سیمان برای استفاده در کنار این افزودنـی سیمان تـیپ 1و 2
میباشد و سیمانهای آمیخته و ضدسولفات در عملکرد ترسیع گیـرش آن
تاث� منفی میگذارند.
ی
 تبه� است که سیمان تازه برای شاتکریت استفاده شود .عمر سیمان تولید
تاث� منفی میگذارد.
در عملکرد گیـرش سیمان ی
 دمای سطح کار و محیط و نوع دستگاه مورد استفاده میتواند در عملکردتغیـ� این ش�ایط ممکن است میـزان مرصف
تاث� بگذارند و با ی
محصول ی
تغیـ� پـیدا کند.
ی
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی

افزودنـیهای بتـن

Struset SLA

ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.

ت
کـن�لکنندههای گیـرش بتـن

نتایج تست موردی
طرح اختالط مالت شاهد حاوی نسبت  1به  3سیمان به سنگدانهها
استاندارد و آب به سیمان  0/5بوده و ت
اس�است  SLAدر دو میـزان  4و 7
درصد وزن سیمان آزمایش شد:
مقاومت  7 ،1و  28روزه
()MPa

گیـرش
ثانویه

گیـرش
اولیه

میـزان مرصف
افزودنـی
( %وزن سیمان)

 26 ،9و 36

285

195

0

 24 ،13و 32

35

19

4

 25 ،13و 31

26

11

7
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افزودنـیهای بتـن

ت
کـن�لکنندههای گیـرش بتـن

Struset Nail
مایع زودگیـر دوغابهای سیمانـی تزریقی
خالصهای از محصول
ت
اس�است  Nailیک زودگیـر مایع با عملکرد باال و غیـر قلیایـی ،غیـر سمی
و غیـر سوزاننده میباشد که در بازه مرصف متفاوت بسته به گیـرش یا
مقاومت اولیه مورد نـیاز در دوغاب تزریق مرصف میگردد.
موارد كاربرد
ت
اس�است  Nailجهت دستـیابـی به گیـرش رسیع و یا مقاومت اولیه بسیار
باال در دوغابهای تزریق مرصف میگردد .این محصول میتواند برای موارد
ذیل بکار رود:
ت
 تزریق دوغاب سیمان در عملیات نـیلینگ و اس�ندنگ تزریق پرده آببند سدها دوغاب تزریق پشت سگمنتها کلیه عملیات تزریقی دوغاب سیمانـی که نـیاز به گیـرش رسیع یا مقاومتباال میباشد
عملکرد و مزایا
همچنـ�ن
این زودگیـر شاتکریت با ترسیع واکنش فازهای  C3Aو  C3Sو
ی
واکنش با آهک و ایجاد رسیع کریستالهای شیشهای در جهتهای
خم� سیمان ،زمان گیـرش و مقاومت اولیه را به شدت افزایش
مختلف در ی
میدهد .برخی از مزایای استفاده از این افزودنـی عبارتـند از:
 غیـر قلیایـی و غیـر سمی گیـرش خییل رسیع و ایجاد مقاومت اولیه باال در مالت حداقل کاهش مقاومت نهایـی در ش�ایط استفاده صحیح افزایش دوام نسبت به زودگیـرهای سنتـیگ
ت
تاث� بر خورد� نـیل و اس�ند
 فاقد یون کلر و عدم ی حفظ سالمت کارکنان نسبت به زودگیـرهای قلیایـیاطالعات محصول
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بـ�نگ یا نباتـی
مایع غلیظ ی

شکل ظاهری
دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م�
مکعب)
pH

 2/5تا 4

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

1 /35 ±0 /1

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 28بشکه  240و مخزن  1100کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح بیـن  1ایل 4
درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر طرح ت
به� است
تعیـ� گردد .جهت اطالعات ت
با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
بـیش�،
مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف محصول درکنار سایر مواد
افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس بگیـرید.
نحوه مرصف :به همراه آب مخلوط و یا مستقیم به دوغاب آماده اضافه
گردد و بعد از اختالط حدود  1تا  2دقیقه عملیات تزریق انجام گردد.
محدودیتها
 تبه�ین سیمان برای استفاده در کنار این افزودنـی سیمان تـیپ 1و 2
میباشد و سیمانهای آمیخته و ضدسولفات در عملکرد ترسیع گیـرش آن
تاث� منفی میگذارند.
ی
ت
 به� است که سیمان تازه برای تزریق استفاده شود .طول عمر سیمان درتاث� منفی میگذارد.
عملکرد گیـرش سیمان ی
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده

Struset Nail

افزودنـیهای بتـن

ت
کـن�لکنندههای گیـرش بتـن

ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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افزودنـیهای بتـن

ت
کـن�لکنندههای گیـرش بتـن

Struset RST
دیرگیـر کننده و نگهدارنده اسالمپ بتـن مایع
خالصهای از محصول
ت
اس�است  RSTیک دیرگیـر بتـن مایع میباشد که به وسیله اجزا فعال
ین
همچنـ� اسالمپ و
موجود در آن زمان گیـرش اولیه بتـن را افزایش داده و
خم�ی بتـن را در مدت زمان ت
بـیش�ی حفظ میکند.
حالت ی
موارد كاربرد
ت
تاخ� در هیدراتاسیون
و
تر
ی
طوالنـ
گیـرش
به
دستـیابـی
جهت
RST
اس�است
ی
اولیه بتـن و حفظ کارپذیری بتـن در مدت طوالنـیتر استفاده میگردد .این
محصول میتواند برای موارد ذیل بکار رود:
 انواع بتـن آماده بخصوص در آب و هوای گرم بتـنریزی در هوای گرم و بتـنهای حجیم مانند RCCمس� پمپ زیاد دارند
 بتـنهای که نـیاز به طول ی برای انواع مالت که نـیاز به حفظ کارپذیری طوالنـی دارندعملکرد و مزایا
محصول ت
اس�است  RSTدیرگیـر بتـن برپایه یک کمپلکس آیل-معدنـی طراحی
یز
مکانـ�م اصیل عملکرد این محصول بر اساس کاهش رسعت
شده است.
تشکیل اترینگات میباشد .پس از افزودن این محصول به بتـن یا مالت
تغیـ� کرده و کند میشود.
سیمانـی ،مکانـیسم واکنش تشکیل اترینگات ی
در نتـیجه اندازهکریستالهای اترینگات کاهش مییابد و به دنبال آن قفل
و بست پلهای اترینگاتـی که متصل کننده ذرات جامد هستـند به کندی
ین
همچنـ� ،کمپلکس دیرگیـر در این محصول سبب کاهش
شکل میگیـرد.
رسعت تشکیل آلومینات هیدراته شش ضلعی در مخلوط سیمانـی شده و
این سبب بهبود خواص رئولوژییک میشود .برخی از مزایای استفاده از این
افزودنـی عبارتـند از:
تاخ� در زمان گیـرش و کند کردن واکنش هیدراتاسیون در عمر اولیه
 ایجاد یبتـن و مالت سیمانـی
 افزایش زمان کارپذیری و حفظ اسالمپ طوالنـیتر کاهش ایجاد گرمای اولیه بتـنگ
 کاهش ترکهای جمع شد� فاقد یون کلر افزایش مقاومت نهایـی بتـناستانداردها
ت
اس�است  RSTمطابق با الزامات استانداردهای  ISIRI 2930، EN 934و
 ASTM C494میباشد.
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اطالعات محصول
شکل ظاهری

مایع قهوهای رنگ

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م�
مکعب)

1 /1 0 ±0 /02

pH

 6تا 8

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  200و مخزن  1000کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
بیـن  0/2ایل  0/8درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر
طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت
اطالعات ت
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف محصول
درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس
بگیـرید.
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :ت
به� است که افزودنـی در انتهای
اختالط سایر مصالح به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها
 افزودنـی به سیمان خشک اضافه نگردد. در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در بتـن مرصف
گردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی

Struset RST

افزودنـیهای بتـن

ت
کـن�لکنندههای گیـرش بتـن

ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات بـیش� به
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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افزودنـیهای بتـن

رزینهای سنگ مصنوعی

Struton HS101
رزیــن ســنگ مصنوعــی بــر پایــه پیلکربوکســیالت اتــر
اصــاح شــده بــا مقاومــت اولیــه بســیار بــاال
خالصهای از محصول
ت
اس�اتون  HS101یک ابر روانکننده و کاهنده شدید آب مخلوطهای
سیمانـی سنگ مصنوعی و بر پایه پیلکربوکسیالت اتر از واحد تحقیق و
توسعه تولید رزین پیلکربوکسیالت شـرکت  Strumixمیباشد .این محصول
جهت تولید مخلوط سیمانـی با نسبت آب به سیمان ی ن
پایـ� و روانـی باال
ت
ین
همچنـ� این محصول
بـیش� توسعه یافته است.
و کسب مقاومت اولیه
جهت استفاده در کنار انواع سیمانها و پوزوالنها عملکرد مناسبـی دارد
و رس موجود در سنگدانهها روی عملکرد روانـی اولیه و حفظ روانـی آن
تاث�ی نخواهد گذاشت.
ی
موارد كاربرد
ت
ن
همچنـ� ایجاد روانـی باال
اس�اتون  HS101با قدرت کاهش آب زیاد و
ی
و افزایش رسعت کسب مقاومت اولیه مخلوط سیمانـی برای موارد ذیل
میتواند کاربرد داشته باشد:
 تولید انواع سنگ مصنوعی سیمانـی و گچی تولید انواع سنگ آنتـیک و سمنت پالست تولید انواع قطعات پـیشساخته سیمانـی استفاده در کنار انواع مالتهای حاوی پوزوالنها و سیمانهای آمیختهعملکرد و مزایا
ریز ساختار رزین سنگ مصنوعی پیلکربوکسیالتـی ،شانهای شکل است.
دندانههای این شانهها (زنجیـرهای جانبـی) بسیار بلند بوده و ستون
فقرات (زنجیـر اصیل) دارای بار منفی میباشد .پس از افزودن رزین سنگ
مصنوعی پیلکربوکسیالتـی به مالت ،زنجیـر اصیل که بار منفی زیادی دارد
بر روی ذرات سیمان داری بار مثبت جذب میشود و این گونه زنجیـرهای
جانبـی شبـیه به پرزهایـی بلند اطراف ذرات سیمان را فرا میگیـرند .این
پرزهای بلند هنگام نزدیک شدن ذرات سیمان به یکدیگر از چسبـیدن آنها
به هم جلوگیـری کرده و سبب دور ماندن ذرات سیمان از یکدیگر میشوند.
بنا بر این عالوه بر رس خوردن ذرات سیمان بر روی هم و نچسبـیدن آنها
به هم ،هیچ آبـی بیـن آنها حبس نمیشود .اینگونه در میـزان ی ن
پایـ� نسبت
آب به سیمان روانـی بسیار باال در مالت سنگ مصنوعی حاصل میشود.
در این رزینها طول زنجیـر جانبـی کوتاه و طول زنجیـر اصیل بسیار بلند
میباشد .در نتـیجه در ی ن
ع� ایجاد روانـی بسیار باال در مالت ،رسعت واکنش
تاخ� نمیافتد .این
هیدراتاسیون کاهش نمییابد و بدنبال آن گیـرش به ی
گ
ویژ�هایـی که دارد در ی ن
ع� حفظ روانـی مناسب ،سبب ایجاد
ساختار با
زودگیـری باال در مالت سنگ مصنوعی میشود .این رزین عالوه بر ایجاد
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گ
گ
خاصیت روان کنند� باال و زودگیـری دارای خاصیت زود سخت شوند�
یز
نـ� میباشد .در کارگاههای سنگ مصنوعی به دلیل محدودیت در تعداد
قالب میبایست مالت به رسعت به مقاومت باالیـی رسیده تا هرچه زودتر
از قالب خارج شود .این محصول در کنار ریز ساختار ذکر شده دارای مواد
دیگری است که با فاز  C2Sسیمان وارد واکنش شده و عملکرد آن را ترسیع
گ
میبخشد .در نتـیجه خاصیت زود سخت شوند� حاصل میگردد .برخی از
مزایای استفاده از این افزودنـی عبارتـند از:
 افزایش روانـی مخلوط سیمانـی بدون افزایش آب در نسبتهای آب بهسیمان بسیار ی ن
پایـ�
 امکان کاهش شدید آب مخلوط سیمانـی تا  40درصد آب اولیه افزایش مقاومتهای اولیه و نهایـی مخلوط سیمانـی افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایـی قطعه سیمانـیین
همچنـ� افزایش مقاومت در برابر
 کاهش نفوذ آب در قطعه سیمانـی وسیکل ذوب و یخ و افزایش مقاومت در برابر حرارت
 سازگاری با انواع پـیگمنتهای رنگـی و نـیاز به رنگ تکم� در طرح اختالط به
گ
کنند� ت
به�
دلیل پخش
گ
تاث� بر خورد� آرماتور
 فاقد یون کلر و عدم یگ
 کاهش ترکهای سطحی و جمع شد�گ
گ
شوند� رسیع و ی ز
تم�ی سطح کار
 کاهش چسبند� به قالب به دلیل سختگ
 عملکرد مناسب هنگام باال بودن مقدار رس در مصالح سن�استانداردها
ت
اس�اتون  HS101با الزامات استانداردهای  ASTM C494و  EN 934-2و
 ISIRI 2930-2قابل ارزیابـی میباشد.
اطالعات محصول
پایه شیمیایـی

پیلکربوکسیالت اتر (نسل چهارم)

شکل ظاهری

مایع عسیل یا قهوهای

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م�
مکعب)

1 /1 0 ±0 /02

درصد مواد خشک

%50

pH

 5ایل 7

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

افزودنـیهای بتـن

Struton HS101

رزینهای سنگ مصنوعی

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  200و مخزن  1000کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط
مخلوط سیمانـی بیـن  0/3ایل  1درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان
مرصف دقیق هر طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل کارگاه
ت
ین
تعیـ� گردد .جهت اطالعات بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده
و یا مرصف محصول درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و
توسعه  Strumixتماس بگیـرید.
نحوه مرصف :ت
به� است که افزودنـی با بخش ثانویه آب اختالط به مخلوط
سیمانـی اضافه گردد.
محدودیتها
 تاس�اتون  HS101به سیمان خشک اضافه نگردد.
 در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در مالت سیمانـی
مرصف گردد.
مالم�ن
 این محصول در کنار افزودنـیهای بر پایه نفتالیـن سولفونات و یسولفونات نباید مرصف گردد.

ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.د.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
طرح اختالط سنگ مصنوعی حاوی  50کیلوگرم سیمان 200 ،کیلوگرم
16لـی� آب و  500گرم ت
ت
اس�اتون :HS101
سنگدانهها،
میـزان مرصف افزودنـی
( %وزن سیمان)

اسالمپ اولیه

مقاومت  7 ،1و  28روزه
()MPa

0

بدون اسالمپ

 27 ،18و 47

1

22

 30 ،23و 51

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
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افزودنـیهای بتـن

رزینهای سنگ مصنوعی

Struton HS102
رزیــن ســنگ مصنوعــی بــر پایــه پیلکربوکســیالت اتــر
اصــاح شــده بــا مقاومــت اولیــه بــاال
خالصهای از محصول
ت
اس�اتون  HS102یک ابر روانکننده و کاهنده شدید آب مخلوطهای
سیمانـی سنگ مصنوعی و بر پایه پیلکربوکسیالت اتر از واحد تحقیق و
توسعه تولید رزین پیلکربوکسیالت شـرکت  Strumixمیباشد .این محصول
جهت تولید مخلوط سیمانـی با نسبت آب به سیمان ی ن
پایـ� و روانـی باال
ت
ین
همچنـ� این محصول
بـیش� توسعه یافته است.
و کسب مقاومت اولیه
جهت استفاده در کنار انواع سیمانها و پوزوالنها عملکرد مناسبـی دارد
و رس موجود در سنگدانهها روی عملکرد روانـی اولیه و حفظ روانـی آن
تاث�ی نخواهد گذاشت.
ی
موارد كاربرد
ت
ن
همچنـ� ایجاد روانـی باال
اس�اتون  HS102با قدرت کاهش آب زیاد و
ی
و افزایش رسعت کسب مقاومت اولیه مخلوط سیمانـی برای موارد ذیل
میتواند کاربرد داشته باشد:
 تولید انواع سنگ مصنوعی سیمانـی و گچی تولید انواع سنگ آنتـیک و سمنت پالست تولید انواع قطعات پـیشساخته سیمانـی استفاده در کنار انواع مالتهای حاوی پوزوالنها و سیمانهای آمیختهعملکرد و مزایا
ریز ساختار رزین سنگ مصنوعی پیلکربوکسیالتـی ،شانهای شکل است.
دندانههای این شانهها (زنجیـرهای جانبـی) بسیار بلند بوده و ستون
فقرات (زنجیـر اصیل) دارای بار منفی میباشد .پس از افزودن رزین سنگ
مصنوعی پیلکربوکسیالتـی به مالت ،زنجیـر اصیل که بار منفی زیادی دارد
بر روی ذرات سیمان داری بار مثبت جذب میشود و این گونه زنجیـرهای
جانبـی شبـیه به پرزهایـی بلند اطراف ذرات سیمان را فرا میگیـرند .این
پرزهای بلند هنگام نزدیک شدن ذرات سیمان به یکدیگر از چسبـیدن آنها
به هم جلوگیـری کرده و سبب دور ماندن ذرات سیمان از یکدیگر میشوند.
بنا بر این عالوه بر رس خوردن ذرات سیمان بر روی هم و نچسبـیدن آنها
به هم ،هیچ آبـی بیـن آنها حبس نمیشود .اینگونه در میـزان ی ن
پایـ� نسبت
آب به سیمان روانـی بسیار باال در مالت سنگ مصنوعی حاصل میشود.
در این رزینها طول زنجیـر جانبـی کوتاه و طول زنجیـر اصیل بسیار بلند
میباشد .در نتـیجه در ی ن
ع� ایجاد روانـی بسیار باال در مالت ،رسعت واکنش
تاخ� نمیافتد .این
هیدراتاسیون کاهش نمییابد و بدنبال آن گیـرش به ی
گ
ویژ�هایـی که دارد در ی ن
ع� حفظ روانـی مناسب ،سبب ایجاد
ساختار با
زودگیـری باال در مالت سنگ مصنوعی میشود .این رزین عالوه بر ایجاد
90

گ
گ
خاصیت روان کنند� باال و زودگیـری دارای خاصیت زود سخت شوند�
یز
نـ� میباشد .در کارگاههای سنگ مصنوعی به دلیل محدودیت در تعداد
قالب میبایست مالت به رسعت به مقاومت باالیـی رسیده تا هرچه زودتر
از قالب خارج شود .این محصول در کنار ریز ساختار ذکر شده دارای مواد
دیگری است که با فاز  C2Sسیمان وارد واکنش شده و عملکرد آن را ترسیع
گ
میبخشد .در نتـیجه خاصیت زود سخت شوند� حاصل میگردد .برخی از
مزایای استفاده از این افزودنـی عبارتـند از:
 افزایش روانـی مخلوط سیمانـی بدون افزایش آب در نسبتهای آب بهسیمان بسیار ی ن
پایـ�
 امکان کاهش شدید آب مخلوط سیمانـی تا  40درصد آب اولیه افزایش مقاومتهای اولیه و نهایـی مخلوط سیمانـی افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایـی قطعه سیمانـیین
همچنـ� افزایش مقاومت در برابر
 کاهش نفوذ آب در قطعه سیمانـی وسیکل ذوب و یخ و افزایش مقاومت در برابر حرارت
ت
 سازگاری با انواع پـیگمنتهای رنگـی و نـیاز به رنگ کم� در طرح اختالط بهگ
کنند� ت
به�
دلیل پخش
گ
تاث� بر خورد� آرماتور
عدم
و
کلر
 فاقد یونی
گ
 کاهش ترکهای سطحی و جمع شد�گ
گ
ز
تم�ی سطح کار
 کاهش چسبند� به قالب به دلیل سخت شوند� رسیع و یگ
 عملکرد مناسب هنگام باال بودن مقدار رس در مصالح سن�استانداردها
ت
اس�اتون  HS102با الزامات استانداردهای  ASTM C494و  EN 934-2و
 ISIRI 2930-2قابل ارزیابـی میباشد.
اطالعات محصول
پایه شیمیایـی

پیلکربوکسیالت اتر (نسل چهارم)

شکل ظاهری

مایع عسیل یا قهوهای

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م�
مکعب)

1 /08 ±0 /02

درصد مواد خشک

%40

pH

 5ایل 7

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

افزودنـیهای بتـن

Struton HS102

رزینهای سنگ مصنوعی

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  200و مخزن  1000کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط
مخلوط سیمانـی بیـن  0/5ایل  1/2درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان
مرصف دقیق هر طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل کارگاه
ت
ین
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده
تعیـ� گردد .جهت اطالعات
و یا مرصف محصول درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و
توسعه  Strumixتماس بگیـرید.
نحوه مرصف :ت
به� است که افزودنـی با بخش ثانویه آب اختالط به مخلوط
سیمانـی اضافه گردد.
محدودیتها
 تاس�اتون  HS102به سیمان خشک اضافه نگردد.
 در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در مالت سیمانـی
مرصف گردد.
مالم�ن
 این محصول در کنار افزودنـیهای بر پایه نفتالیـن سولفونات و یسولفونات نباید مرصف گردد.

ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
طرح اختالط سنگ مصنوعی حاوی  50کیلوگرم سیمان 200 ،کیلوگرم
16لـی� آب و  600گرم ت
ت
اس�اتون :HS102
سنگدانهها،
میـزان مرصف افزودنـی
( %وزن سیمان)

اسالمپ اولیه

مقاومت  7 ،1و  28روزه
()MPa

0

بدون اسالمپ

 27 ،18و 47

1/2

21

 31 ،22و 51

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
91

افزودنـیهای بتـن

سـایر افزودنـیهای بتـن

Struplast Air
افزودنـی حباب هواساز بتـن
خالصهای از محصول
ت
اس�اپالست  Airیک حباب هواساز (هوازای) بتـن میباشد که با ایجاد حباب
های هوای میکروسکوپـی و جدا از هم که به صورت یکنواخت در بتـن
پخش شده از بتـن در برابر سیکل یخبندان و نفوذ نمکهای آب کننده یخ
محافظت میکند.
موارد كاربرد
ت
اس�اپالست  Airبا ایجاد حبابهای هوای یکنواخت و ریز در بتـن برای موارد
ذیل میتواند کاربرد داشته باشد:
ش
 تولید بتـنهای پـیش ساختهکه در معرض سیکل یخبندان و نمک پاش�راهها هستـند مانند نـیوجریس ،جدول ،قطعات پلها ،کفپوشها و ...
 انواع بتـن روسازی راهها ،باند فرودگاه و پلها تولید بتـن رسدخانهها و یخچالهای صنعتـیرسدس�
 انواع بتـن در مناطقی
 استفاده در محل پروژه و پس از حمل بتـنعملکرد و مزایا
ت
اس�اپالست  Airبا ایجاد حباب هوای یکنواخت و میکروسکوپـی جدا از هم
نـ�وی حاصل از افزایش حجم
در حجم بتـن به عنوان یک دفع کننده ی
ش
نا� از یخ زدن آب در منافذ عمل میکند ،درواقع آب تحت فشار در
منافذ با انتقال به این حبابها فضای ت
ین
همچنـ�
بـیش�ی برای یخ زدن دارند و
به دلیل جدا از هم بودن این حبابها از نفوذ این آب حاوی نمک به عمق
ت
بـیش� بتـن جلوگیـری میگردد و بدین وسیله از ترک خوردن سطح بتـن
جلوگیـری شده و نمک ت
کم�ی به عمق بتـن انتقال پـیدا کرده و دوام دراز
مدت بتـن حفظ میگردد .برخی از مزایای استفاده از این افزودنـی عبارتـند
از:
 افزایش دوام بتـن و مالت سیمانـی در برابر سیکل ذوب و یخ افزایش دوام بتـن در برابر یون کلر و سایر امالح خورنده قابلیت کاهش آب بتـنگ
گ
 کاهش احتمال جداشد� و آب انداخت� و بهبود پمپپذیری بتـنبس� ارتباط ت
بـیش� لولههای ی ن
 تنمویـ� در بتـن
استانداردها
ت
اس�اپالست  Airبا الزامات استانداردهای  ASTM C260و  EN 934-2و ISIRI
 2930-2مطابقت کامل دارد.
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اطالعات محصول
مایع قهوهای

شکل ظاهری
دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م�
مکعب)
pH

 6ایل 8

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  ، 20بشکه  200و مخزن  1000کیلوگرمی

1 /01 ±0 /03

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
بیـن  0/1ایل  0/4درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر
طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت
اطالعات ت
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف محصول
درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس
بگیـرید.
ت
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :به� است که افزودنـی با بخش
ثانویه آب اختالط به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیق ه کامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.
محدودیتها
 تاس�اپالست  Airبه سیمان خشک اضافه نگردد.
 در صورت یخ زدن محصول ،باید در دمای اتاق قرار گیـرد تا به آرامیدوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در بتـن مرصف
گردد.
 توجه گردد که هر یک درصد هوا حدود  5درصد مقاومت فشاری بتـنرا کاهش میدهد و این موضوع در طراحی بتـن باید درنظر گرفته شود.

افزودنـیهای بتـن

Struplast Air

سـایر افزودنـیهای بتـن

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در

اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
نتایج تست موردی
طرح اختالط حاوی  60درصد سنگدانهها ( )8-0و  40درصد شن ( )19-9/5و با
عیار سیمانـی  350کیلوگرم در تم� مکعب و نسبت آب به سیمان برابر 0/45
بود که نتایج ذیل حاصل شد:
میـزان مرصف
افزودنـی

اسالمپ
اولیه

درصد
هوا

مقاومت  7و  28روزه
()MPa

0

7

2/1

 25و 35

0/3

11

4/7

 22و 31

( %وزن سیمان)
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افزودنـیهای بتـن

سـایر افزودنـیهای بتـن

Strufiber FP12
الیــاف بتـــن بــر پایــه پیلپروپـــیلن خالــص بــا مقاومــت
کشـ ش
ـی بــاال
خالصهای از محصول
ت
ت
افای�  FP12یک الیاف بتـن با طول  12میلیم� تک رشتهای بر پایه
اس� ب
گ
پیلپروپـیلن خالص میباشد که به شدت ترکهای حاصل از جمع شد� در
بتـن و مالت را کاهش میدهد و از انفجار بتـن در زمان آتش سوزی ی ز
نـ�
جلوگیـری میکند.
ت
ز
نـ� قابل ارائه
این محصول در طول  6میلیم� با کد  Strufiber FP6ی
میباشد.
موارد كاربرد
 تولید بتـنهای پـیش ساخته و لولههای سیمانـی شاتکریت بتـنهای کف سازی و دالها بتـن سازههای آببند بتـنهای نماسازی یا اکسپوز انواع مالت ترمیمی و آببندی با ضخامت کم انواع بتـن روسازی راهها و باند فرودگاه و پلها تولید بتـن رسدخانهها و یخچالهای صنعتـیعملکرد و مزایا
گ
ن
سنـ� اولیه به شدت باال برده و از ترکهای جمع شد�
 پـیوند بتـن را در یجلوگیـری میکند
 به طور موثری افزایش فشار در منافذ بتـن در زمان آتش سوزی را کاهشمیدهد و از انفجار آن جلوگیـری میکند
 پمپاژ پذیری با حداقل مشکلگ
گ
 کاهش جداشد� و آب انداخت� بتـن افزایش مقاومت مکانـییک و سایشـی بتـنگ
 عدم زنگ زد�استانداردها
ت
افای�  FP12با الزامات استانداردهای  ASTM C1116مطابقت دارد.
اس� ب
اطالعات محصول
شکل ظاهری

الیاف  12مییل ت
م�ی سفید رنگ

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م� مکعب)

0 /9 1 ±0 /01
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دمای ذوب

 150ایل Co 170

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

مقاومت قلیایـی

بسیار عایل

حداقل استحکام ش
کش�

MPa 350

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

کیسههای  5 ،1و  20کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
بیـن  0/6ایل  1کیلوگرم در هر تم� مکعب میباشد .میـزان مرصف دقیق هر
طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت
اطالعات ت
بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف محصول
درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس
بگیـرید.
ت
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :به� است که الیاف با سنگدانهها
ابتدا مخلوط گردد و بقیه فرایند اختالط ادامه یابد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز در
فواصل زمانـی حدود  15ثانـیه و در هر مرحله ت
کم� از  1کیلوگرم به تراک
اضافه شده و به مدت  7دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و سپس بتـن
تخلیه شود.
محدودیتها
 حتما در کنار محصول از فوق روانکننده مناسب استفاده گردد. الیاف در حجم زیاد به مخلوط بتـن آماده اضافه نگردد. این الیاف عملکرد سازهای ندارد و نباید جایگزین آرماتور گردد.محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول الیاف بتـن در محیط زیست ریخته نشود .این محصول
برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با پوست و
چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از عینک،

Strufiber FP12

افزودنـیهای بتـن

سـایر افزودنـیهای بتـن

ت
بـیش� به برگه
ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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افزودنـیهای بتـن

سـایر افزودنـیهای بتـن

Struplast VM750P
پودر قوام دهنده بتـن
خالصهای از محصول
گ
ت
اس�اپالست  VM750Pبا افزایش ویسکوزیته بتـن از جداشد� و آب
گ
انداخت� آن در روانـی باالی بتـن جلوگیـری میکند .از این محصول بـیش�ت
گ
برای تولید بتـن خودتراکم ( )SCCو بتـن ضد آب شست� مرصف میگردد.
موارد كاربرد
 تولید انواع بتـن خودتراکم بتـنهای با دانهبندی گسسته و غیـر طبـیعی بتـنریزی زیر آب پمپ بتـن در طول زیاد تخلیه بتـن از ارتفاع زیادتر از حد استانداردگ
 تولید دوغابهای سیمانـی با آب انداخت� حداقل مانند دوغاب تزریق پرکننده فضای خایل جداره تونل و سگمنتها
گ
 جهت افزایش چسبند� اولیه و غلظت مالتهای سیمانـی تولید شاتکریتعملکرد و مزایا
 افزایش غلظت و ویسکوزیته بتـنگ
گ
 کاهش آب انداخت� و جداشد�تاث� بسیار کم
تاث� بر گیـرش بتـن یا ی
 عدم ی دارای خاصیت تـیکسوتروپـیک میباشد و با توقف اختالط روانـی بتـن ازبیـن میرود ویل با اختالط مجدد بتـن روان خواهد شد
گ
 کاهش شسته شد� بتـن با آب بهبود مشخصات پمپ پذیری بتـن فاقد یون کلراستانداردها
ت
افای�  FP12با الزامات استانداردهای  ASTM C1116مطابقت دارد.
اس� ب
اطالعات محصول
شکل ظاهری

پودر سفید یا قهوهای روشن

دانسیته
(گرم بر سانتـی ت
م� مکعب)

1 /5 ±0 /1

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه
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ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

کیسه  5و  20کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول وابسته به ش�ایط طرح اختالط بتـن
بیـن  0/3ایل  0/8درصد وزن مواد سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر
طرح ت
به� است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت
ت
اطالعات بـیش� ،مرصف محصول خارج از محدوده و یا مرصف محصول
درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس
بگیـرید.
ت
نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن :به� است که افزودنـی به همراه
سیمان به بتـن اضافه گردد.
نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده :میـزان افزودنـی مورد نـیاز به
تراک اضافه شده و به مدت  3تا  5دقیقهکامال با دور تـند مخلوط گردد و
سپس بتـن تخلیه شود.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
ت
به� است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی
ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از
ت
بـیش� به
عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
ت
اختـیار مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.

مـواد شـیمیایـی صنعت سـاختمان
Construction Materials

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیم کنندهها

پوشش آببند پلیمری دو جزئـی (98 .................................... )Strutop Brush
پوشش آببند پلیمری دو جزئـی ویژه (100 ................................... )Strutop Flex
محافظ نما آبگریز پایه حالل (102 .............................................. )Strutop SR12
محافظ نما آبگریز پایه آب (104 .................................................. )Strutop WR7
الک محافظ رطوبتـی نما (106 ..................................................... )Strutop Lac
پوشش آببند امولسیون یق�ی (108 ...................................... )Strutop EM130
مالت واتراستاپ آنـیگیـر (110 .................................................... )Strutop Gard
ماستیک یق�ی رسد اجرا (112 ........................................................ )Strutop JS3
مالت ترمیمی کاسماتیک ویژه (114 ......................................... )Strutop RM450
مالت ترمیمی پر مقاومت (116 ............................................... )Strutop RM650
مالت صافکاری (بتونه بتـن) (118 ............................................... )Strutop Soft
مالت ترمیمی پایه اپوکیس (120 ............................................. )Strutop Repo55

چسبهای بتـن

چسب بتـن واسط آببند (122 ............................................. )Strubond Acro8
چسب بتـن واسط استحکامی (124 ................................... )Strubond Strong8
چسب بتـن داخیل آببند (126 ............................................ )Strubond Acro7
چسب بتـن داخیل استحکامی (128 ................................... )Strubond Strong7
چسب کاشت میلگرد پایه اپوکیس (130 .................................. )Strubond EP500

گروتهای سیمانـی و اپوکیس

گروت ویژه با مقاومت بسیار باال (132 .................................. )Strugrout N880
گروت ریزدانه منبسط شونده (134 ........................................ )Strugrout E760
گروت آماده ساختمانـی ریزدانه (136 ....................................... )Strugrout Eco

منبسط کننده و فوق روانکننده (138 ................................. )Strugrout ES500
گروت اپوکیس ویژه (140 .................................................... )Strugrout Ker320

ت
صنع� و ساختمانـی
کفپوشهای

کفپوش رنگـی بتـن سخت دستپاش (142 ..................................... )Strufloor CT
سیلر سخت کننده و آبگریز سطحی (144 .................................. )Strufloor S80
کفپوش اپوکیس بدون حالل (146 .................................... )Strufloor EPO1205

چسبهای کاشـی

چسب کاشـی پودری با عملکرد باال (150 ....................................... )Strutile C50
چسب کاشـی و رسامیک پودری (152 ........................................... )Strutile C20
خم�ی (154 ......................................................... )Strutile PH4
چسب کاشـی ی
ش
پودر ویژه
بندک� (156 ......................................................... )Strutile GR110

روغنهای قالب

روغن قالب پایه آب (158 .................................................... )Strumould WRA
روغن قالب پایه حالل ویسکوزیته ی ن
پای� (160 .......................... )Strumould SLV
روغن قالب پایه حالل ویسکوزیته باال (162 ........................... )Strumould SHV

کیورینگ (عملآورندهها)

کیورینگ پایه آب (164 .......................................................... )Strucure SW50
کیورینگ پایه التکس (166 ....................................................... )Strucure Lata
کیورینگ پایه پار ی ن
اف� (168 ....................................................... )Strucure Para

حالل و ی ز
تم� کنندهها

حالل دوغاب و مالت سیمانـی (170 ...................................... )Struclean CM11
حالل اپوکیس تازه (171 ........................................................... )Struclean EPO

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیمکنندهها

Strutop Brush
سیستم پوشش آببند پلیمری دو جزئـی
خالصهای از محصول
ت
اس�اتاپ  Brushیک سیستم پوشش آببند  2جزئـی میباشد که جزء  Aیک
رزین مایع ترکیبـی و جزء  Bی ز
نـ� یک پودر آماده مرصف بر پایه سیمان پرتلند
میباشد .که ترکیب این دو جزء یک دوغاب غلیظ و نرم ایجاد میکند که
گ
قابل اجرا با قلم مو میباشد و به انواع ت
بس� چسبند� خوبـی دارد و یک
الیه انعتطافپذیر کامال آببند ایجاد میکند و جایگزین خوبـی برای سایر
پوششهای آببند سنتـی میباشد.
موارد كاربرد
ت
اس�اتاپ  Brushطراحی شده تا به عنوان پوشش آببند موثر برای انواع
سطوح زیر کار و در فشار مثبت آب بکار رود .این محصول جهت آببندی
سازههای ذیل کاربرد دارد:
 پوشش آببند الیه داخیل (فشار مثبت) مخازن آب و فاضالب ،استخرها ،آبنماها
 آببندی بام ،رسویسهای بهداشتـی ،بالکنها ،باغ بامها (روف گاردن)و ...
 آببندی خطوط انتقال آب آببندی سازههایـی که تحت لرزش خفیف و ترکهای ریز هستـند آببندی استخر پرورش ماهیگ
ویژ� و مزایا
گ
چسبند� ت
به� به انواع مصالح
 برپایه پلیمر و قابلیت اجازه تنفس به سطح زیر کار و عبور بخار آب کامال انعتطافپذیر و مقاوم در برابر ترکهای مویـی تا عرض  5میکرون(قابلیت پل زدن ترکها)
 مقاوم در برابر اشعه UV مقاوم در برابر ش�ایط آب و هوایـی مختلف مقاومت شیمیایـی باال در برابر یونهای خورنده ،اسیدهای ضعیف ومواد قلیایـی و کربناتاسیون
 قابلیت اجرا با قلم مو و راحتـی استفاده غیـر سمی و قابل استفاده در تماس با آب ش�ب و پرورش ماهی فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اتاپ  Brushمطابق با الزامات استاندارد  EN 14891میباشد.
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اطالعات محصول
ش�ی رنگ
جزء  :Aمایع غلیظ ی

شکل ظاهری

جزء  :Bپودر طویس یا سفید رنگ

دانسیته مالت آماده

 1 /8 ±0 /1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی
مجموع  14کیلوگرم

جزء  :Aگالن  4کیلوگرمی
جزء  :Bکیسه  10کیلوگرمی

بستهبندی
مجموع  28کیلوگرم

جزء  :Aسطل  8کیلوگرمی
جزء  :Bکیسه  20کیلوگرمی

اطالعات عملکرد فنـی

گ
چسبند� به ت
بس� ()Pull off
مقاومت

ت
بـیش� از MPa 1

عمق نفوذ آب ()EN 12390-8

ت
ت
میلیم�
کم� از 1

ت
میلیم�
ازدیاد طول فیلم با ضخامت 2
()ASTM D412

ت
بـیش� از  10درصد

زمان کاربری مالت آماده

 30دقیقه در Co 30
 60دقیقه در Co 20

حداقل زمان تردد افراد

 1روز

زمان کاربری نهایـی

حداقل  7روز

زمان در معرض باران قرار ت ن
گرف�

حداقل  3ساعت

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :ت
اس�اتاپ  Brushدر هر تم� مربع از سطح برای ضخامت 0/5
ت
میلیم� حدود  0/9تا  1/2کیلوگرم در هر دست اجرا مرصف میگردد
تا 0/8
که معموال در دو دست اجرا میگردد .ویل این میـزان مرصف وابسته به
گ
ضخامت اجرای هر الیه و زبری سطح زیر کار بسن� دارد .در کل میتوان

Strutop Brush

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیمکنندهها

مرصف حدود  1/8تا  2/4کیلوگرم برای هر تم� مربع را ی ن
تخم� زد.
گ
آماده سازی سطح زیر کار :باید سطح از کلیه آلود�ها ،روغن ،چربـی،
رنگ ،مواد کیورینگ ،آببندهای سطحی قدیمی و سایر عوامیل که از
گ
چسبند� آببند پلیمری ت
اس�اتاپ  Brushجلوگیـری میکنند پاک گردد.
بتـنهای ضعیف و آسیب دیده باید با ترمیم کننده مناسب که مانن د �Stru
ین
همچنـ� برای ترمیم و ترکهای با
 top RM450ترمیم و اصالح گردد.
ت
عرض ت
میلیم� ابتدا باید کامال به شکل Vباز گردد .سطوح خشک
بزرگ� از 1
و فاقد نم باید به وسیله آب کامال خیس و اشباع گردند ویل آب اضافه روی
سطح باقـی نماند.
ین
همچنـ� گوشههای کار باید به وسیله مالت یا ترمیم کننده مناسب
ماهیچه ش
ک�  3در  3گردد.
اختالط :برای اختالط بخش رزینـی را در مخزن مناسب ریخته و سپس
پودر به تدریج به آن اضافه گردد و با دریل پره مخلوط گردد تا یک دوغاب
پایدار ایجاد گردد.
ش
نحوه اعمال روی سطح :دوغاب آماده با قلم موی بزرگ نقا� در دو
دست عمود برهم و بافاصله زمانـی حدود  4ساعت (زمانـی که با فشار
دست الیه قبیل اجرا شده به دست نچسبد) اجرا گردد .این محصول تا 3
دست قابل اجرا روی سطح میباشد.
عملآوری :از خشک شدن رسیع این مواد روی سطح جلوگیـری کنـید و
به مدت  2روز کامال مرطوب نگه داشته شود .از مواد کیورینگ سطحی
استفاده نکنـید.
یز
تم�کاری :ابزار بالفاصله بعد از اجرا و قبل از خشک شدن رزین شسته
شود.

محدودیتها
ت
ت
 محصول در ضخامت کم� از  0/5میلیم� در هردست اجرا نگردد .ضخامتکم میتواند عامل ترک خوردن پوشش گردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اتاپ  Brushدر محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیمکنندهها

Strutop Flex
سیســتم پوشــش آببنــد پلیمــری ویــژه بــا
انعطــافپذیــر زیــاد دو جزئـــی
خالصهای از محصول
ت
اس�اتاپ  Flexیک سیستم پوشش آببند  2جزئـی میباشد که جزء  Aیک
رزین مایع ترکیبـی و جزء  Bی ز
نـ� یک پودر آماده مرصف بر پایه سیمان پرتلند
میباشد .که ترکیب این دو جزء یک دوغاب غلیظ و نرم ایجاد میکند که
گ
قابل اجرا با قلم مو میباشد و به انواع ت
بس� چسبند� خوبـی دارد و یک
الیه بسیار انعتطافپذیر کامال آببند ایجاد میکند و جایگزین خوبـی برای
سایر پوششهای آببند سنتـی میباشد.
موارد كاربرد
ت
اس�اتاپ  Flexطراحی شده تا به عنوان پوشش آببند موثر برای انواع
سطوح زیر کار و در فشار مثبت آب بکار رود .این محصول جهت آببندی
سازههای ذیل کاربرد دارد:
 پوشش آببند الیه داخیل (فشار مثبت) مخازن آب و فاضالب ،استخرها،آبنماها
آببندی بام ،رسویسهای بهداشتـی ،بالکنها ،باغ بامها (روف گاردن)و ...
 آببندی خطوط انتقال آبآببندی سازههایـی که تحت لرزش خفیف و ترکهای ریز هستـند آببندی استخر پرورش ماهیگ
ویژ� و مزایا
گ
چسبند� ت
به� به انواع مصالح
 برپایه پلیمر و قابلیت اجازه تنفس به سطح زیر کار و عبور بخار آب کامال انعتطافپذیر و مقاوم در برابر ترکهای مویـی تا عرض  5میکرون(قابلیت پل زدن ترکها)
 مقاوم در برابر اشعه UV مقاوم در برابر ش�ایط آب و هوایـی مختلف مقاومت شیمیایـی باال در برابر یونهای خورنده ،اسیدهای ضعیف ومواد قلیایـی و کربناتاسیون
 قابلیت اجرا با قلم مو و راحتـی استفاده غیـر سمی و قابل استفاده در تماس با آب ش�ب و پرورش ماهی فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اتاپ  FLEXمطابق با الزامات استاندارد  EN 14891میباشد.
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اطالعات محصول
ش�ی رنگ
جزء  :Aمایع غلیظ ی

شکل ظاهری

جزء  :Bپودر طویس یا سفید

دانسیته مالت آماده

 1 /6 ±0 /1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی
مجموع  8کیلوگرم

جزء  :Aگالن  4کیلوگرمی
جزء  :Bکیسه  4کیلوگرمی

بستهبندی
مجموع  20کیلوگرم

جزء  :Aسطل  10کیلوگرمی
جزء  :Bکیسه  10کیلوگرمی

اطالعات عملکرد فنـی

گ
چسبند� به ت
بس� ()Pull off
مقاومت

ت
بـیش� از MPa 1

عمق نفوذ آب ()EN 12390-8

ت
ت
میلیم�
کم� از 1

ت
میلیم�
ازدیاد طول فیلم با ضخامت 2
()ASTM D412

ت
بـیش� از  15درصد

زمان کاربری مالت آماده

 30دقیقه در Co 30
 60دقیقه در Co 20

حداقل زمان تردد افراد

 1روز

زمان کاربری نهایـی

حداقل  7روز

زمان در معرض باران قرار ت ن
گرف�

حداقل  4ساعت

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :ت
اس�اتاپ  Flexدر هر تم� مربع از سطح برای ضخامت 0/5
ت
میلیم� حدود  0/75تا  1کیلوگرم در هر دست اجرا مرصف میشود که
تا 0/8
معموال محصول در دو دست اجرا میگردد .ویل این میـزان مرصف وابسته
گ
به ضخامت اجرای هر الیه و زبری سطح زیر کار بسن� دارد .در کل میتوان

Strutop Flex

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیمکنندهها

مرصف حدود  1/5تا  2کیلوگرم برای هر تم� مربع را ی ن
تخم� زد.
گ
آماده سازی سطح زیر کار :باید سطح از کلیه آلود�ها ،روغن ،چربـی،
رنگ ،مواد کیورینگ ،آببندهای سطحی قدیمی و سایر عوامیل که از
گ
چسبند� آببند پلیمری ت
اس�اتاپ  Flexجلوگیـری میکنند پاک گردد.
بتـنهای ضعیف و آسیب دیده باید با ترمیم کننده مناسب که مانند
ین
همچنـ� برای ترمیم و ترکهای با
 Strutop RM450ترمیم و اصالح گردد.
ت
عرض ت
میلیم� ابتدا باید کامال به شکل  7باز گردد .سطوح خشک
بزرگ� از 1
و فاقد نم باید به وسیله آب کامال خیس و اشباع گردند ویل آب اضافه روی
سطح باقـی نماند.
ین
همچنـ� گوشههای کار باید به وسیله مالت یا ترمیم کننده مناسب
ماهیچه ش
ک�  3در  3گردد.
اختالط :برای اختالط بخش رزینـی را در مخزن مناسب ریخته و سپس
پودر به تدریج به آن اضافه گردد و با دریل پره مخلوط گردد تا یک دوغاب
پایدار ایجاد گردد.
ش
نحوه اعمال روی سطح :دوغاب آماده با قلم موی بزرگ نقا� در دو
دست عمود برهم و بافاصله زمانـی حدود  4ساعت (زمانـی که با فشار
دست الیه قبیل اجرا شده به دست نچسبد) اجرا گردد .این محصول تا 3
دست قابل اجرا روی سطح میباشد.
عملآوری :از خشک شدن رسیع این مواد روی سطح جلوگیـری کنـید و
به مدت  2روز کامال مرطوب نگه داشته شود .از مواد کیورینگ سطحی
استفاده نکنـید.
یز
تم�کاری :ابزار بالفاصله بعد از اجرا و قبل از خشک شدن رزین شسته
شود.

محدودیتها
ت
ت
محصول در ضخامت کم� از  0/5میلیم� در هردست اجرا نگردد .ضخامت
کم میتواند عامل ترک خردن پوشش گردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اتاپ  FLEXدر محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیمکنندهها

Strutop SR12
محافــظ نمــا نانــو ســیالن سیلوکســان
آبگریــز بــر پایــه حــال
خالصهای از محصول
ت
اس�اتاپ  SR12یک آبگریز کننده سطوح دارای جذب آب بر پایه
حاللهای هیدروکربنـی میباشد .این محصول درلولههای ی ن
مویـ� سطحی
مصالح نفوذ کرده و با رطوبت و بخار آب موجود در منافذ واکنش داده
و یک پیلسیلوکسان آبگریز ایجاد میکند و به این ترتـیب الیه سطحی
مصالح را در مقابل نفوذ آب ،ایجاد گرد و غبار و جلبک و کربناتاسیون و
 ...محافظت میکند
موارد كاربرد
ت
اس�اتاپ  SR12برای محافظت رطوبتـی انواع مصالح ساختمانـی با جذب
آب مرصف میگردد .این محصول جهت موارد ذیل کاربرد دارد:
 آببند و آبگریز کردن انواع مصالح ساختمانـی مانند سنگ ،بتـن ،پالس�تسیمانـی ،آجر نسوز ،گچ و ...
 حفاظت آثار تاریخی در برابر رطوبت و غبار و جلبک آببندی و آبگریزی نمای ساختمان نفوذناپذیری انواع قطعات پـیش ساخته بتـنـی و گچی و سنگ مصنوعیش
بندک�ها و افزایش عمر مفید بند بخصوص در
 آبگریزی و آببندیرسویس های بهداشتـی و پشت بام
 رفع جذب رطوبت موزائیکهای کار شده در پشت بام و نم بند کردنآنها
گ
ویژ� و مزایا
 جلوگیـری از نفوذ انواع یونهای خورنده مانند کلرید و سولفات اجازه به تنفس سطح زیر کار عدم تشکیل الیه و نفوذ به داخل سطح ایجاد آبگریزی و آببندیت
سانتـیم� در الیه سطحی مصالح
 عمق نفوذ تا 1تغیـ� در رنگ و ظاهر مصالح
 عدم ی راحتـی استفاده و کاهش هزینههایز
خودتم� شونده با بارش باران
 قابل شستشو و ضد غبار ،لک ،جلبک و ... مقاومت دمایـی باال مقاوم در برابر اشعه  UVنور خورشید دوام و پایداری دراز مدت روی سطح -فاقد یون کلر
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استانداردها
ت
اس�اتاپ  SR12با الزامات استاندارد  EN 1504-2قابل ارزیابـی میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری

بـ�نگ
مایع ی

دانسیته مالت آماده

 0 /82 ±0 /0 5 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالنهای  3/5 ،1و ت
20لـی�ی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف بسته به جذب آب مصالح بیـن  150تا 350
گرم در هر تم� مربع میباشد.
گ
آماده سازی سطح زیر کار :باید سطح از کلیه آلود�ها ،روغن ،چربـی،
رنگ ،مواد کیورینگ و سایر عوامیل که از نفوذ آبگریز کننده جذبـی
ین
همچنـ� سطح زیر کار باید به مدت 48
جلوگیـری میکنند پاک گردد.
ساعت کامال خشک باشد.
ز
چ�ی مخلوط گردد.
اختالط :محصول آماده مرصف میباشد و نباید با ی
نحوه اعمال روی سطح :محافظ نما ت
اس�ی یا قلم
وسیله
به
اس�اتاپ SR12
پ
مو قابل اجرا است .تا جایـی که سطح جذب آب دارد باید اجرا شده و از
ش�ه مواد ف
اضا� ی ز
نـ� جلوگیـری گردد.
یز
تم�کاری :بالفاصله بعد از اتمام کار ظروف و ابزار شسته شود.
محدودیتها
 سطح زیر کار قبل از اجرا کامال خشک و دمای آن بیـن  10تا  40درجه باشد.  12ساعت پس از اجرا احتمال بارش یا خیس شدن نباشد قبل از اجرا حتما یک نمونه کوچک اجرا کنـید تا سازکاری مواد با مصالحآزمایش گردد
 خشک شدن کامل و رسیدن به عملکرد نهایـی ممکن است تا  10روز طولبکشد.

Strutop SR12

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیمکنندهها

 عمر مفید محصول روی سطح بسته به تعداد سیکل تر و خشک شدن وجهت باد و  ...از  12تا  20سال میباشد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اتاپ  SR12در محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .این محصول
تا قبل از خشک شدن قابل اشتعال میباشد .برای اطالعات ت
بـیش� به برگه
مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیمکنندهها

Strutop WR7
محافــظ نمــا نانــو ســیالن سیلوکســان
آبگریــز بــر پایــه آب
خالصهای از محصول
ت
اس�اتاپ  WR7یک آبگریز کننده سطوح دارای جذب آب بر پایه آب
میباشد .این محصول درلولههای ی ن
مویـ� سطحی مصالح نفوذ کرده و با
رطوبت و بخار آب موجود در منافذ واکنش داده و یک پیلسیلوکسان
آبگریز ایجاد میکند و به این ترتـیب الیه سطحی مصالح را در مقابل
نفوذ آب ،ایجاد گرد و غبار و جلبک و کربناتاسیون و  ...محافظت میکند.
موارد كاربرد
ت
اس�اتاپ  WR7برای محافظت رطوبتـی انواع مصالح ساختمانـی با جذب
آب مرصف میگردد .این محصول جهت موارد ذیل کاربرد دارد:
 آببند و آبگریز کردن انواع مصالح ساختمانـی مانند سنگ ،بتـن ،تپالس�
سیمانـی ،آجر نسوز ،گچ و ...
 حفاظت آثار تاریخی در برابر رطوبت و غبار و جلبک آببندی و آبگریزی نمای ساختمان نفوذناپذیری انواع قطعات پـیش ساخته بتـنـی و گچی و سنگ مصنوعیش
بندک�ها و افزایش عمر مفید بند بخصوص در
 آبگریزی و آببندیرسویس های بهداشتـی و پشت بام
 رفع جذب رطوبت موزائیکهای کار شده در پشت بام و نم بند کردنآنها
گ
ویژ� و مزایا
 جلوگیـری از نفوذ انواع یونهای خورنده مانند کلرید و سولفات اجازه به تنفس سطح زیر کار عدم تشکیل الیه و نفوذ به داخل سطح ایجاد آبگریزی و آببندیت
سانتـیم� در الیه سطحی مصالح
 عمق نفوذ تا 1تغیـ� در رنگ و ظاهر مصالح
 عدم ی بدون بو و مواد فرار راحتـی استفاده و کاهش هزینههایز
خودتم� شونده با بارش باران
 قابل شستشو و ضد غبار ،لک ،جلبک و ... مقاوم در برابر اشعه  UVنور خورشید دوام و پایداری دراز مدت روی سطح -فاقد یون کلر
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استانداردها
ت
اس�اتاپ  WR7با الزامات استاندار د  EN 1504-2قابل ارزیابـی میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری

بـ�نگ) یا
ش�ی ( بعد از خشک شدن ی
مایع ی
بـ�نگ
مایع
ی

دانسیته مالت آماده

 1 /02 ±0 /2 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالنهای  4 ،1و  20کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف بسته به جذب آب مصالح بیـن  150تا 350
گرم در هر تم� مربع میباشد.
گ
آماده سازی سطح زیر کار :باید سطح از کلیه آلود�ها ،روغن ،چربـی،
رنگ ،مواد کیورینگ و سایر عوامیل که از نفوذ آبگریز کننده جذبـی
ین
همچنـ� سطح زیر کار باید به مدت 48
جلوگیـری میکنند پاک گردد.
ساعت کامال خشک باشد.
ز
چ�ی مخلوط گردد.
اختالط :محصول آماده مرصف میباشد و نباید با ی
نحوه اعمال روی سطح :محافظ نما ت
اس�ی یا قلم
اس�اتاپ  WR7به وسیله پ
مو قابل اجرا است .تا جایـی که سطح جذب آب دارد باید اجرا شده و از
ش�ه مواد ف
اضا� ی ز
نـ� جلوگیـری گردد.
یز
تم�کاری :بالفاصله بعد از اتمام کار ظروف و ابزار شسته شود.
محدودیتها
 سطح زیر کار قبل از اجرا کامال خشک و دمای آن بیـن  10تا  40درجه باشد.  12ساعت پس از اجرا احتمال بارش یا خیس شدن نباشد قبل از اجرا حتما یک نمونهکوچک اجرا کنـید تا سازکاری مواد با مصالحآزمایش گردد
 -خشک شدن کامل و رسیدن به عملکرد نهایـی ممکن است تا  10روز طول

Strutop WR7

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیمکنندهها

بکشد.
 عمر مفید محصول روی سطح بسته به تعداد سیکل تر و خشک شدن وجهت باد و  ...از  5تا  10سال میباشد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اتاپ  WR7در محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیمکنندهها

Strutop Lac
الک محافــظ رطوبتـــی نمــا بــر پایــه التکــس
و نانــو ســیلیکون
خالصهای از محصول
ت
اس�اتاپ  Lacیک آببند کننده و آبگریز کننده سطوح دارای جذب آب
بر پایه التکس و نانو سیلیکون محلول در آب میباشد .این محصول با نفوذ
ین
همچنـ� ایجاد الیه سطحی آببند و
سطحی در مصالح جاذب رطوبت و
آبگریز سطح را کامال در برابر آب باران ،گرود و خاک و جلبک و  ...مقاوم
میکند.
موارد كاربرد
 آببند و آبگریز کردن انواع مصالح ساختمانـی مانند سنگ ،بتـن،ت
پالس�سیمانـی ،آجر ،گچ و ...
 حفاظت آثار تاریخی در برابر رطوبت و غبار و جلبک آببندی و آبگریزی نمای ساختمان نفوذناپذیری انواع قطعات پـیش ساخته بتـنـی و گچی و سنگ مصنوعیش
بندک�ها و افزایش عمر مفید بند بخصوص در
 آبگریزی و آببندیرسویس های بهداشتـی و پشت بام
 رفع جذب رطوبت موزائیکهای کار شده در پشت بام و نم بند کردنآنها
گ
ویژ� و مزایا
 جلوگیـری از نفوذ انواع یونهای خورنده مانند کلرید و سولفات اجازه به تنفس سطح زیر کار تشکیل الیهکامال انعطاف پذیر و کشسان نفوذ به سطح مصالح جاذب آب ایجاد آبگریزی و آببندی در کنار هم ایجاد براقیت نسبـی در سطح راحتـی استفاده و کاهش هزینههایز
خودتم� شونده با بارش باران
 قابل شستشو و ضد غبار ،لک ،جلبک و ... بدون بو و مواد فرار و دوست دار محیط زیست مقاوم در برابر اشعه  UVنور خورشید دوام و پایداری دراز مدت روی سطح فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اتاپ  LACبا الزامات استاندارد  EN 1504-2قابل ارزیابـی میباشد..
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اطالعات محصول
شکل ظاهری

بـ�نگ)
ش�ی (پس از خشک شدن ی
مایع ی

دانسیته مالت آماده

 1 /03 ±0 /02 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالنهای  4 ،1و  20کیلو گرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف بسته به جذب آب و زبری مصالح بیـن  150تا
 350گرم در هر تم� مربع میباشد.
گ
آماده سازی سطح زیر کار :باید سطح از کلیه آلود�ها ،روغن ،چربـی ،رنگ،
گ
مواد کیورینگ و سایر عوامیل که از نفوذ و چسبند� جلوگیـری میکنند پاک
ین
همچنـ� سطح زیر کار باید به مدت  48ساعت کامال خشک باشد.
گردد.
اختالط :در صورت نـیاز تا  50درصد وزن محصول میتوان به آن آب
اضافهکرد.
ت
اس�ی یا قلم
نحوه اعمال روی سطح :محافظ نما اس�اتاپ  Lacبه وسیله پ
مو قابل اجرا است .تا جایـی که سطح جذب آب دارد باید اجرا شده و از
ش�ه مواد ف
اضا� ی ز
نـ� جلوگیـری گردد.
یز
تم�کاری :بالفاصله بعد از اتمام کار ظروف و ابزار شسته شود.
محدودیتها
 سطح زیر کار قبل از اجرا کامال خشک و دمای آن بیـن  10تا  40درجه باشد.  12ساعت پس از اجرا احتمال بارش یا خیس شدن نباشد قبل از اجرا حتما یک نمونهکوچک اجرا کنـید تا سازکاری مواد با مصالحآزمایش گردد
 عمر مفید محصول روی سطح بسته به تعداد سیکل تر و خشک شدن وجهت باد و  ...از  5تا  10سال میباشد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اتاپ  LACدر محیط زیست ریخته نشود و هر گونه

Strutop Lac

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیمکنندهها

شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا
کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در
تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیمکنندهها

Strutop EM130
پوشــش امولســیون قیـــری آببنــد و پرایمــر
بــر پایــه آب
خالصهای از محصول
ت
اس�اتاپ  EM130یک سیستم پوشش آببند بر پایه یق� اصالح شده پلیمری
گ
پایه آب میباشد که یک غشاء انعتطافپذیر با چسبند� باال و محافظ در
برابر آب ،رطوبت و بخار آب ایجاد میکند .این محصول به عنوان پرایمر
برای جلوگیـری از نفوذ امالح ی ز
نـ� قابل استفاده تا نسبت اختالط  1به  4با
آب میباشد
موارد كاربرد
 برای محافظت سطوح در برابر رطوبت در استفاده داخل یا خارجساختمان در وجه در تماس با آب
آببندی بام ،رسویسهای بهداشتـی ،بالکنها ،باغ بامها (روف گاردن)و دیوارهای بتـنـی و بتـن سبک ،آلومینـیوم ،آزبست سیمانـی ،چوب و ...
 آببندی خطوط انتقال آب و کالورتها آببندی و جلوگیـری از نفوذ امالح در سازههای مدفون در خاک یانگهدارنده خاک
گ
 پوشش ضد زنگ و خورد� سازههای فوالدی و بتـنـیگ
ویژ� و مزایا
 تک جزئـی و آماده مرصف فاقد حالل و بر پایه آب و دوستدار محیط زیست کامال انعتطافپذیر و مقاوم در برابر ترکهای مویـیگ
 چسبند� خوب به انواع سطوح ساختمانـی مقاوم در برابر اشعه UV مقاوم در برابر ش�ایط آب و هوایـی مختلف مقاومت شیمیایـی باال در برابر یونهای خورنده مقاوم در برابر سیکل یخبنداناس�ی و راحتـی استفاده
 قابلیت اجرا با قلم مو یا پ فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اتاپ  EM130مطابق با الزامات استاندارد  EN 15814میباشد.
اطالعات محصول
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شکل ظاهری

امولسیون غلیظ قهوهای-مشیک

دانسیته مالت آماده

 1 /01 ±0 /01 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

دمای سطح اجرا

 5تا  53درجه سانتـیگراد

دمای رسویس

 -03تا  57درجه سانتـیگراد

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

سطلهای حدود  20کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :ت
اس�اتاپ  EM130در هر تم� مربع از سطح بسته به روش
اجرا ،سطح زیر کار در دست اول اجرا بیـن  400تا  800گرم مرصف شده و
در دست دوم معموال حدود  300تا  400گرم مرصف میشود.
گ
آماده سازی سطح زیر کار :باید سطح از کلیه آلود�ها ،روغن ،چربـی،
رنگ ،مواد کیورینگ ،آببندهای سطحی قدیمی و سایر عوامیل که از
گ
چسبند� امولسیون یق�ی ت
اس�اتاپ  EM130جلوگیـری میکنند پاک گردد.
بتـنهای ضعیف و آسیب دیده باید با ترمیم کننده مناسب که مانن د �Stru
ین
همچنـ� برای ترمیم و ترکهای با عرض
 top RM450ترمیم و اصالح گردد.
ت
ت
میلیم� ابتدا باید کامال به شکل  7باز گردد.
بزرگ� از 1
اختالط :محصول آماده مرصف میباشد .برای استفاده به صورت پرایمر
میتوان محصول را تا نسبت  1به  4پرایمر با آب رقیق کرد.
نحوه اعمال روی سطح :امولسیون یق�ی ت
اس�اتاپ  EM130با قلم موی
اس�ی قابل اجرا میباشد .ت
بزرگ ش
به� است محصول در دو
نقا� ،رول و یا پ
دست عمود اجرا گردد .بعد از اجرای دست اول و وقتـی هنوز خشک نشده
باید روی سطح سنگدانهها سیلییس پاشیده شود و پس از خشک شدن این
الیه سنگدانههاهای اضافه از سطح جارو گردد و بعد از خشک شدن کامل
بیـن  8تا  12ساعت الیه دوم اجرا گردد.
همچنـ� قبل از ت ن
ین
ریخ� خاک روی الیه اجرا شده امولسیون یق�ی باید
سطح آن از آسیب به وسیله ژئوتکستایل مناسب محافظت گردد.
یز
تم�کاری :ابزار بالفاصله بعد از اجرا و قبل از خشک شدن با آب گرم و
مایع ظرفشویـی شسته شود

Strutop EM130

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیمکنندهها

محدودیتها
 دمای سطح اجرا باید بیـن  5تا  35درجه سانتـیگراد باشد. در هوای بارانـی اجرا نگردد. محصول در تماس با آب آشامیدنـی ،استخر و استخر پرورش ماهیاستفاده نگردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اتاپ  EM130در محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیمکنندهها

Strutop Gard
مالت واتراستاپ آنـیگیـر بر پایه سیمان
خالصهای از محصول
ت
اس�اتاپ  Gardیک مالت آنـی گیـر بر پایه سیمان اصالح شده با مواد
زودگیـر و پلیمر میباشد که جهت رفع نشت سطوح سیمانـی بکار میرود.
موارد كاربرد
ت
اس�اتاپ  Gardبرای رفع نشتـی انواع سازههای بتـنـی مرصف میگردد .این
محصول جهت موارد ذیل کاربرد دارد:
 از بیـن بردن نشتـی در انواع سطوح بتـنـیش
بندک� درز سگمنتهای بتـنـی که از محل درز نشت آب دارند
 رفع نشت سازههای بتـنـی تحت فشار منفی آب مانند پارکینگهای زیرزمینـی ،دیوارهای حائل ،پـیها ،چاله آسانسور و منهولها و تونلها و ...
 بندکشـی انواع درزهای تحت فشار منفی آبگ
ویژ� و مزایا
 گیـرش بسیار رسیع و مقاومت اولیه باالگ
 دارای چسبند� باال حفظ رفع نشتـی در طول زمان مقاومت در محیط فاضالبـی مقاومت در برابر فشار باال آب و نفوذپذیری ی نپایـ�
گ
 بدون انقباض و جمع شد� غیـر سمی و قابل استفاده برای آب ش�ب و پروش ماهی و ... اجرای آسان و هزینه ی نپایـ� نسبت به تکنولوژی تزریق رزین
 فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اتاپ  Gardبا الزامات استاندارد  ASTM C928قابل ارزیابـی میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری

ت
خاکس�ی رنگ
پودر

دانسیته مالت آماده

 2 /1 ±0 /1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  6ماه

نسبت اختالط آب به پودر

حدود  20تا  25درصد
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زمان مجاز استفاده از
مالت آماده

ت
کم� از  20ثانـیه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

کیسه  5 ،1و  25کیلوگرمی

اطالعات عملکرد فنـی
در نسبت آب به پودر  17درصد:
زمان گیـرش اولیه ()ASTM C-266

بیـن  1تا  2دقیقه

مقاومت فشاری  3ساعته 3 ،1 ،و  28روزه
()MPa( )ASTM C109

 27 ،19 ،7و 36

مقاومت ش
خم�  28روزه ()MPa( )ASTM C348

7

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف بسته به سایز حفره یا درز دارای نشتـی و وزن
مخصوص محصول قابل محاسبه میباشد.
گ
آماده سازی سطح زیر کار :باید سطح از کلیه آلود�ها ،روغن ،چربـی ،رنگ،
مواد کیورینگ و آبگریزکنندههای سیلیکونـی یا سیالن و سایر عوامیل که
گ
ین
همچنـ� سطح
از چسبند� آنـی گیـر به بتـن جلوگیـری میکنند پاک گردد.
حفره یا درز باید خشن و زبر باشد و به شکل  Vباز شده باشد تا به عنوان
گ
چسبند� ت
اس�اتاپ  Gardعمل کند و این
یک قفل مکانـییک برای افزایش
گ
ض
موضوع برای چسبند� سطحی ماده امری �وری میباشد.
اختالط :برای اختالط آب الزم (  20تا  25درصد وزن پودر) وزن شده و در
مخزن مناسب ریخته و سپس پودر به تدریج به آن اضافه گردد .محصول
به� است که به وسیله دست و با پوشش دستکش و به رسعت در ت
ت
کم� از
 30ثانـیه مخلوط گردد .این مالت آنـی گیـر مخلوط شده همگن و با قوام
باال در ت
کم� از  20ثانـیه باید مرصف گردد.
نحوه اعمال روی سطح :مالت آماده با دست و با پوشش دستکش یا ماله
اجرا گردد .مالت ت
به� است با دست یا ماله به مدت حدود  1دقیقه روی
حفره فشار داده و نگه داشته شود .بعد از رفع نشتـی قسمتهای اضافه
را میتوان برداشت و صافکاری سطح را انجام داد .برای جاهایـی که فشار
آب خییل باالست ت
به� است از یک لوله نازک یا شیلنگ کمک گرفت و لوله

Strutop Gard

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیمکنندهها

را در مرکز نشت قرار داده و از اطراف آن مالت آنـی گیـر اجرا گردد و در
انتها لوله را بریده و حفره آن را ی ز
نـ� با آنـی گیـر رفع نشتـی کرد.
یز
تم�کاری :بالفاصله بعد از اتمام کار ظروف و ابزار شسته شود.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اتاپ  Gardدر محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
به علت قلیائیت باال در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت
کند .برای مرصف ت
به� است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده
گردد .برای اطالعات ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیمکنندهها

Strutop JS3
ماستـــیک قـ یـری رسد اج ـرا مناســب ســطوح
عمــودی و افقــی
خالصهای از محصول
ت
اس�اتاپ  JS3یک درزگیـر تک جزئـی بر پایه بـیتومن رابر اصالح شده با
پلیمر میباشد که آماده مرصف میباشد و به صورت رسد اجرا میگردد .این
گ
محصول بعد از خشک شدن کامال انعطاف پذیر بوده و چسبند� خوبـی
داشته و در ش�ایط دمایـی مختلف مقاومت خوبـی دارد.
موارد كاربرد
 درزگیـری و آببندی انواع درزهای افقی و عمودی سازهها درزگیـری انواع درزهای انبساطی و اجر ئا� درزگیـری آسفالت پر کردن درزهای کفسازی و روسازی بتـنـی راهها درزگیـری آببند پشتبام،لولهها ،استخرها ،مخازن ،سدها ،منهولها و ...گ
ویژ� و مزایا
گ
 چسبند� خوب به انواع مصالح ساختمانـی عملکرد خوب در گرما و یخبندان بدون ش�ه مقاوم در برابر اشعه UV مقاوم در برابر ش�ایط آب و هوایـی مختلف و عوامل محیطی دمای رسویس  -25تا  70درجه سانتـیگرادش
 غیـر سمی و قابل استفاده در تماس با آب �ب و پرورش ماهی فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اتاپ  JS3مطابق با الزامات استانداردهای  ASTM C1330و ASTM
 C1193میباشد.
اطالعات محصول
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شکل ظاهری

خم� سفت چسبنده مشیک رنگ
ی

دانسیته مالت آماده

 1 /25 ±0 /03 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

سطل حدود  25کیلوگرمی (فروش به صورت
وزن ترازو میباشد)

یز
م�ان و نحوه مرصف
ین
تعیـ�
میـزان مرصف :بسته به ابعاد درز و وزن مخصوص ماستـیک
میگردد.
گ
آماده سازی سطح زیر کار :باید سطح از کلیه آلود�ها ،روغن ،چربـی،
گ
رنگ ،مواد کیورینگ ،آببندهای سطحی و سایر عوامیل که از چسبند�
ماستـیک ت
اس�اتاپ  JS3جلوگیـری میکنند پاک گردد.
اختالط :محصول آماده مرصف میباشد.
نحوه اعمال روی سطح :ماستـیک به وسیلهکاردک یا ماله طوری اعمال گردد
کهکامال درز پر گردد.
عملآوری :از خشک شدن رسیع این مواد روی سطح جلوگیـری کنـید و
به مدت  2روز کامال مرطوب نگه داشته شود .از مواد کیورینگ سطحی
استفاده نکنـید.
یز
تم�کاری :ابزار بالفاصله بعد از اجرا و قبل از خشک شدن رزین شسته
شود.
محدودیتها
 این محصول در برابر هیدروکربنها مقاوم نـیست.خم�یتر شدن ماستـیک بخصوص در فصول
 در صورت نـیاز به روانـی و یخم�ی
رسد سال سطل ماستـیک را در حمام آب گرم قرار دهید تا حالت ی
ایجاد گردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اتاپ  JS3در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه
شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا
کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در
تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات

Strutop JS3

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیمکنندهها

ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
ت
اختـیار مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم

را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیمکنندهها

Strutop RM450

مــات ترمیمــی کاسماتـــیک الیـ ف
ـا� ویژه بتـــن
بــا عملکــرد ســازهای

خالصهای از محصول
ت
اس�اتاپ  RM450یک مالت ترمیمی بتـن بر پایه سیمان اصالح شده با
پلیمرهای آببند و چسبنده و حاوی الیاف میباشد که یک سطح ترمیمی
صیقیل با چسبندگـی باال به سطح زیر کار ،آببند و با قابلیت شکلپذیری
ین
همچنـ� قوام مالت آماده  RM450به ما اجازه میدهد تا
باال ارائه میکند.
ز
نـ� از آن استفادهکنـیم.
در سطوح باالرسی ی
موارد كاربرد
ت
اس�اتاپ  RM450برای ترمیم انواع بتـن سازهها و بخصوص سازههای در
تماس دائم و یا متناوب با آب و سطوح باالرسی بهکار میرود .این محصول
جهت ترمیم سازههای ذیل کاربرد دارد:
 ترمیم و تسطیح انواع سطوح بتـنـی سازهای و غیـر سازهای ترمیم بتـنهای زیر تراز آب مانند پارکینگهای زیر زمینـی ،دیوارهایحائل ،پـیها ،چاله آسانسور و ...
 پرکردن سوراخها و حفرههای روی سطح بتـن ترمیم انواع مخازن بتـنـی آب و فاضالب ،استخرها ،منهولها ،سدها،نـ�وگاهها
ی
 ترمیم تونلها و خطوط لوله ،دیوارهای ساحیل ،اسکلهها و سایر سازههایدریایـی
 انواع سازههای در معرض یونهای خورنده مانند کلر و ... ترمیم سقفها و دالهای بتـنـی و ماهیچه شک� آببند
 ترمیم سطحی استخر پرورش ماهیگ
ویژ� و مزایا
گ
 دارای مقاومت مکانـییک و شیمیایـی و چسبند� باال مقاومت در برابر فشار باال آب و نفوذپذیری ی نپایـ�
 مقاومت باال در برابر سیکل یخبندان عدم جلوگیـری از تنفس بتـن قابل تولید در رنگهای مختلف درخواستـی دارای رشد مقاومت رسیع دارای قوام باال و قابل استفاده در سطوح باالرسی بدون انقباضش
 غیـر سمی و قابل استفاده برای آب �ب و پروش ماهی و ... فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اتاپ  RM450با الزامات استاندارد EN 1504-3قابل ارزیابـی میباشد.
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اطالعات محصول
شکل ظاهری

ت
ش
سفار�
خاکس�ی رنگ و رنگهای
پودر

دانسیته مالت آماده

 2 /1 ±0 /1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

نسبت اختالط آب به پودر

حدود  0/17ایل 0/20

زمان مجاز استفاده از
مالت آماده

حدود  25دقیقه در  23درجه سانتـیگراد

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

کیسه  25کیلوگرمی

اطالعات عملکرد فنـی
در نسبت آب به پودر  17درصد:
عمق نفوذ آب در مالت
()mm()EN 12390-8
گ
مقاومت چسبند� ()MPa( )Pull off

ت
بـیش� از 1

روانـی ()cm( )ASTM C827

15-13

مقاومت فشاری  3 ،1و  28روزه (ASTM
)MPa( )C109
مقاومت ش
خم�  7 ،3 ،1و  28روزه (ASTM
)MPa( )C348
جذب آب مویـینه
()EN 13057( )kg/m2 * h0.5

ت
کم� از 3

 33 ،22 ،15و 46
9/7 ،6/6 ،3/8 ،2/9
ت
کم� از 0/5

یز
م�ان و نحوه مرصف
متغیـ�
میـزان مرصف :میـزان مرصف بسته به ش�ایط ناهمواری سطح
ی
ت
میلیم� ضخامت پوشش برای یک تم� مربع حدود 2
میباشد .هر یک
ت
کیلوگرم از محصول اس�اتاپ  RM450استفاده میگردد.
گ
آماده سازی سطح زیر کار :باید سطح از کلیه آلود�ها ،روغن ،چربـی ،رنگ،

Strutop RM450

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیمکنندهها

مواد کیورینگ و آبگریزکنندههای سیلیکونـی یا سیالن و سایر عوامیل که
گ
ین
همچنـ�
از چسبند� مالت ترمیمی به بتـن جلوگیـری میکنند پاک گردد.
سطح باید خشن و زبر باشد تا به عنوان یک کلید مکانـییک برای افزایش
گ
گ
چسبند� ت
اس�اتاپ  RM450عمل کند و موضوع برای چسبند� سطحی
ماده امری ض�وری میباشد .سطوح خشک و فاقد نم باید به وسیله آب
کامال خیس و اشباع گردند ویل آب اضافه روی سطح باقـی نماند.
اختالط :برای اختالط آب الزم وزن و در مخزن مناسب ریخته و سپس پودر
به تدریج به آن اضافه گردد .محصول با حدود  17تا  20درصد وزنـی پودر با
آب به وسیله دریل پره مخلوط شده تا یک مالت همگن ایجاد گردد و پس
از ت
اس�احت  2دقیقه ای به مالت دوباره اختالط انجام گردد .این مالت در
ت
کم� از  25دقیقه مرصف گردد.
نحوه اعمال روی سطح :مالت آماده با کاردک یا ماله اجرا گردد .در سطوح
به� است در هر الیه با ضخامت ت
باال رسی مالت ت
کم� از  1سانتـی تم� اجرا
گردد .دمای سطح اجرا باید بیـن  5تا  40درجه باشد .این مالت به صورت
ت
سانتـیم� قابل اجرا میباشد.
تک جزئـی در هر مرحله تا ضخامت 3
عملآوری :از خشک شدن رسیع این مواد روی سطح جلوگیـری کنـید و به
مدت  5تا  7روز کامال مرطوب نگه داشته شود.

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اتاپ  RM450در محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
به علت قلیائیت باال در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت
کند .برای مرصف ت
به� است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده
گردد .برای اطالعات ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیمکنندهها

Strutop RM650

مــات ترمیمــی الیـ ف
ـا� پرمقاومــت بتـــن بــا
عملکــرد ســازهای

خالصهای از محصول
ت
اس�اتاپ  RM650یک مالت ترمیمی بتـن بر پایه سیمان اصالح شده با پلیمر
های چسبنده و آببند و حاوی الیاف میباشد که یک سطح ترمیمی صیقیل
گ
با چسبند� خوبـی به سطح زیر کار ارائه میکند .از این ماده برای ترمیم
سطوح افقی و عمودی استفاده میگردد ویل برای سطوح باالرسی ت
به� است
که از مالت ترمیمی  RM450استفاده گردد.
موارد كاربرد
ت
اس�اتاپ  RM650برای ترمیم انواع بتـن سازهها و بخصوص سازههای در
تماس دائم و یا متناوب با آب بهکار میرود .این محصول جهت ترمیم
سازههای ذیل کاربرد دارد:
 ترمیم و تسطیح انواع سطوح بتـنـی سازهای و غیـر سازهای ترمیم بتـنهای زیر تراز آب مانند پارکینگهای زیر زمینـی ،دیوارهایحائل ،پـیها ،چاله آسانسور و ...
 پرکردن سوراخها و حفرههای روی سطح بتـن ترمیم انواع مخازن بتـنـی آب و فاضالب ،استخرها ،منهولها ،سدها،نـ�وگاهها
ی
 ترمیم تونلها و خطوط لوله ،دیوارهای ساحیل ،اسکلهها و سایر سازههایدریایـی
 انواع سازههای در معرض یون های خورنده مانند کلر و ... ترمیم سقفها و دالهای بتـنـی و ماهیچه شک� آببند
 ترمیم سطحی استخر پرورش ماهیگ
ویژ� و مزایا
گ
 دارای مقاومت مکانـییک و شیمیایـی و چسبند� باال مقاومت در برابر فشار باال آب و نفوذپذیری ی نپایـ�
 مقاومت باال در برابر سیکل یخبندان عدم جلوگیـری از تنفس بتـن قابل تولید در رنگهای مختلف درخواستـی دارای رشد مقاومت رسیع بدون انقباضش
 غیـر سمی و قابل استفاده برای آب �ب و پروش ماهی و ... فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اتاپ  RM650با الزامات استاندارد EN 1504-3قابل ارزیابـی میباشد.
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اطالعات محصول
شکل ظاهری

ت
ش
سفار�
خاکس�ی رنگ و رنگهای
پودر

دانسیته مالت آماده

 2 /0 ±0 /1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

نسبت اختالط آب به پودر

حدود  0/13ایل 0/17

زمان مجاز استفاده از
مالت آماده

حدود  25دقیقه در  23درجه سانتـیگراد

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

کیسه  25کیلوگرمی

اطالعات عملکرد فنـی
در نسبت آب به پودر  13درصد:
عمق نفوذ آب در مالت
()mm()EN 12390-8
گ
مقاومت چسبند� ()MPa( )Pull off

ت
بـیش� از 1

روانـی ()cm( )ASTM C827

15-13

مقاومت فشاری  3 ،1و  28روزه (ASTM
)MPa( )C109
مقاومت ش
خم�  7 ،3 ،1و  28روزه (ASTM
)MPa( )C348
جذب آب مویـینه
()EN 13057( )kg/m2 * h0.5

ت
کم� از 3

 53 ،37 ،22و 62
12/7 ،10/1 ،5/9 ،3/7
ت
کم� از  0/5درصد

یز
م�ان و نحوه مرصف
ش
متغیـ�
میـزان مرصف :میـزان مرصف بسته به �ایط ناهمواری سطح
ی
ت
میلیم� ضخامت پوشش برای یک تم� مربع حدود 2
میباشد .هر یک
ت
کیلوگرم از محصول اس�اتاپ  RM650استفاده میگردد.

Strutop RM650

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیمکنندهها

گ
آماده سازی سطح زیر کار :باید سطح از کلیه آلود�ها ،روغن ،چربـی ،رنگ،
مواد کیورینگ و آبگریزکنندههای سیلیکونـی یا سیالن و سایر عوامیل که
گ
ین
همچنـ�
از چسبند� مالت ترمیمی به بتـن جلوگیـری میکنند پاک گردد.
سطح باید خشن و زبر باشد تا به عنوان یک کلید مکانـییک برای افزایش
گ
گ
چسبند� ت
اس�اتاپ  RM650عمل کند و موضوع برای چسبند� سطحی
ماده امری ض�وری میباشد .سطوح خشک و فاقد نم باید به وسیله آب
کامال خیس و اشباع گردند ویل آب اضافه روی سطح باقـی نماند.
اختالط :برای اختالط آب الزم وزن و در مخزن مناسب ریخته و سپس پودر
به تدریج به آن اضافه گردد .محصول با حدود  13تا  17درصد وزنـی پودر
با آب به وسیله دریل پره مخلوط شده تا یک مالت همگن ایجاد گردد و پس
از ت
اس�احت  2دقیقه ای به مالت دوباره اختالط انجام گردد .این مالت در
ت
کم� از  25دقیقه مرصف گردد.
نحوه اعمال روی سطح :مالت آماده با کاردک یا ماله اجرا گردد .دمای سطح
اجرا باید بیـن  5تا  40درجه باشد .این مالت به صورت تک جزئـی در هر
ت
سانتـیم� قابل اجرا میباشد.
مرحله تا ضخامت 3
عملآوری :از خشک شدن رسیع این مواد روی سطح جلوگیـری کنـید و به
مدت  5تا  7روز کامال مرطوب نگه داشته شود.

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اتاپ  RM650در محیط زیست ریخته نشود و هر

گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
به علت قلیائیت باال در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت
کند .برای مرصف ت
به� است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده
ت
گردد .برای اطالعات بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیمکنندهها

Strutop Soft
مالت صافکاری سطح بتـن ( بتونه سطح سیمانـی)
خالصهای از محصول
ت
اس�اتاپ  Softیک مالت صافکاری یا بتونه سطح بتـن بر پایه سیمان اصالح
شده با پلیمرهای چسبنده میباشد که یک سطح کامال صیقیل ارائه میکند.
از این ماده برای رفع خلل و فرج و ترکهای سطحی ریز استفاده میگردد.
ت
این محصول برای ضخامت ت
میلیم� بکار میرود.
کم� از 4
موارد كاربرد
ت
اس�اتاپ  Softبرای تسطیح و صیقیل کردن انواع سطوح سیمانـی بهکار
میرود .این محصول جهت موارد ذیل کاربرد دارد:
 پر کردن ترکهای مویـی و خلل و فرج ریز انواع سطوح سیمانـی زیر سازی جهت اجرای انواع پوششهای سطحی بتـن ترمیم و صیقیل کردن سطوح بتـن اکسپوزگ
ویژ� و مزایا
گ
 دارای مقاومت چسبند� باالگ
 قابلیت پر کنند� بسیار باال مقاومت باال در برابر سیکل یخبندان عدم جلوگیـری از تنفس بتـن قابل تولید در رنگهای مختلف درخواستـی میـزان مرصف کم و کامال اقتصادی بدون انقباضش
 غیـر سمی و قابل استفاده برای آب �ب و پروش ماهی و ... فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اتاپ  Softبا الزامات استاندارد EN 1504-3قابل ارزیابـی میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری

ت
ش
سفار�
خاکس�ی رنگ و رنگهای
پودر

دانسیته مالت آماده

 1 /8 5 ±0 /1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

نسبت اختالط آب به پودر

حدود 0/30

زمان مجاز استفاده از
مالت آماده

حدود  25دقیقه در  23درجه سانتـیگراد
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زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

کیسه  5و  25کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
متغیـ�
میـزان مرصف :میـزان مرصف بسته به ش�ایط ناهمواری سطح
ی
ت
میلیم� ضخامت پوشش برای یک تم� مربع حدود 1
میباشد .هر 0/5
کیلوگرم از محصول ت
اس�اتاپ  Softاستفاده میگردد.
گ
آماده سازی سطح زیر کار :باید سطح از کلیه آلود�ها ،روغن ،چربـی،
رنگ ،مواد کیورینگ و آبگریزکنندههای سیلیکونـی یا سیالن و سایر
گ
ین
همچنـ�
عوامیل که از چسبند� بتونه به بتـن جلوگیـری میکنند پاک گردد.
سطح باید خشن و زبر باشد تا به عنوان یک کلید مکانـییک برای افزایش
گ
گ
چسبند� ت
اس�اتاپ  Softعمل کند و موضوع برای چسبند� سطحی ماده
امری ض�وری میباشد .سطوح خشک و فاقد نم باید به وسیله آب کامال
خیس و اشباع گردند ویل آب اضافه روی سطح باقـی نماند.
اختالط :برای اختالط آب الزم وزن و در مخزن مناسب ریخته و سپس پودر
به تدریج به آن اضافه گردد .محصول با حدود  30درصد وزنـی پودر با آب
به وسیله دریل پره مخلوط شده تا یک مالت همگن ایجاد گردد و پس از
ت
اس�احت  2دقیقه ای به مالت دوباره اختالط انجام گردد .این مالت در
ت
کم� از  25دقیقه مرصف گردد.
نحوه اعمال روی سطح :مالت آماده با کاردک یا ماله اجرا گردد .دمای سطح
اجرا باید بیـن  5تا  40درجه باشد .این مالت به صورت تک جزئـی در هر
ت
میلیم� قابل اجرا میباشد.
مرحله تا ضخامت 4
عملآوری :از خشک شدن رسیع این مواد روی سطح جلوگیـری کنـید و به
مدت  3تا  5روز کامال مرطوب نگه داشته شود.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اتاپ  Softدر محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
به علت قلیائیت باال در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت
کند .برای مرصف ت
به� است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده
گردد .برای اطالعات ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

Strutop Soft

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیمکنندهها

مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده

ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
ت
اختـیار مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیمکنندهها

Strutop Repo55
خم�ی چند منظوره بر پایه اپوکیس
مالت ترمیمی و چسب ی
خالصهای از محصول
ت
اس�اتاپ  Repo55یک مالت ترمیمی بتـن سه جزئـی بر پایه رزین اپوکیس
گ
اصالح شده بدون حالل با قدرت چسبند� و قوام زیاد و مقاومت مکانـییک
و شیمیایـی باال میباشد .این مالت برای ترمیم انواع سطوح عمودی و افقی
ین
همچنـ� قوام مالت آماده  Repo55به ما اجازه میدهد تا در
بکار میرود و
ز
نـ� از آن استفادهکنـیم .این ترمیم کننده را در هر مرحله
سطوح باالرسی ی
ت
سانتـیم� بدون افت میتوانـید اجرا کنـید.
تا 2
ت
ز
ش
نـ� میتواند
اسید
ضد
کاشـیکاری
و
بندک�
جهت
Repo55
اتاپ
اس�
ی
مرصف گردد.
موارد كاربرد
ت
اس�اتاپ  Repo55برای ترمیم انواع بتـن سازهها و بخصوص سازههای
تحت بار مکانـییک و دینامییک باال بهکار میرود .این محصول جهت ترمیم
سازههای ذیل کاربرد دارد:
 ترمیم انواع پـیهای تحت بار لرزهای ترميم کلیه سطوح عمودی و افقی و باالرسی جهت ایجاد الیه سطحی با مقاومت مکانـییک باال ،مقاوم در برابر سایشو مقاوم در برابر مواد شیمیایـی
 ماهیچه شک� انواع کفپوشهای اپوکیس
ش
بندک� ضد اسید
 پرکردن درزها و چسباندن انواع کاشـی و رسامیک به سطوح نصب آرماتور و میلگرد در انواع مصالح ساختمانـی چسباندن انواع صفحات فلزی به سطوح ساختمانـی مانند بتـن ،سنگ،آجر و ...
ض
 تبس�سازی �به گیـرهای پل
گ
ویژ� و مزایا
 دارای مقاومتهای مکانـییک باال در ی نسنـ� اولیه و نهایـی
ت
سانتـیم� و دارای خاصیت تيكسوتروپيك
 بدون افت تا ضخامت 2 مقاومت شیمیایـی باال در برابر مواد هیدروکربنـی و شیمیایـیگ
 چسبند� باال به بتـن ،فوالد و سایر مصالح ساختمانـیگ
 بدون جمعشد� دارای قوام باال و قابل استفاده در سطوح باالرسی بدون انقباض کامال آببند و مقاوم در برابر نفوذ یونهای خورنده -فاقد یون کلر
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استانداردها
ت
اس�اتاپ  REPO55با الزامات استاندارد  ASTM C881/C881Mمطابقت
دارد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری

جزء  : Aمایع شفاف یا کمی زرد رنگ
جزء  : Bمایع شفاف یا کمی زرد رنگ
جزء  : Cپودر طویس رنگ
مخلوط :طویس روشن

دانسیته مالت
آماده

جزء  1/12±0/03 gr/cm3 :Aدر  20درجه سانتـیگراد
جزء  1/03±0/02 gr/cm3 :Bدر  20درجه سانتـیگراد
جزء  0/83±0/05 gr/cm3 :Cدر  20درجه سانتـیگراد
مخلوط 1/7±0/1 gr/cm3 :در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم
آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا  35درجه
سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

مجموع  5/5و  11کیلوگرم

اطالعات عملکرد فنـی
روانـی ()cm( )ASTM C827

15-12

حداقل زمان کارپذیری در دمای  25درجه
(دقیقه)

45

زمان سفت شدن در دمای ( 25 Coساعت)

حدود 10

عمق نفوذ آب در مالت ()mm()EN 12390-8

ت
کم� از 1

گ
مقاومت چسبند� ()MPa( )Pull off
گ
حداقل مقاومت چسبند� به فوالد ()Pull Off
()ISO 4624( )MPa
حداقل مقاومت فشاری  7 ،1و  14روزه (ASTM
)MPa( )C579

ت
بـیش� از ( 3/5مقاومت
گ
چسبند� بتـن)
12
90 ،80 ،60

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی

Strutop Repo55

پوششهای آببندی ،درزگیـر و ترمیمکنندهها

حداقل مقاومت ش
خم�  14روزه ()ASTM C580
()MPa

30

یز
م�ان و نحوه مرصف
متغیـ�
میـزان مرصف :میـزان مرصف بسته به ش�ایط ناهمواری سطح
ی
ت
میلیم� ضخامت پوشش برای یک تم� مربع حدود 1/7
میباشد .هر یک
کیلوگرم از محصول ت
اس�اتاپ  Repo55استفاده میگردد.
گ
آماده سازی سطح زیر کار :باید سطح از کلیه آلود�ها ،روغن ،چربـی ،رنگ،
مواد کیورینگ و آبگریزکنندههای سیلیکونـی یا سیالن و سایر عوامیل که
گ
از چسبند� مالت ترمیمی اپوکیس به بتـن جلوگیـری میکنند پاک گردد.
اختالط :جزء  Bرا به جزء  Aاضافهکنـید و با یک مخلوط کن مناسب با دور
کند ت
کم� از  350دور در دقیقه (دریل و پره) به مدت یک دقیقه مخلوط
کرده و سپس پودر را در ی ن
ح� همزدن و در مدت زمان  3دقیقه به مخلوط
جزء  Aو  Bاضافهکنـید و پس از رسیدن به مخلوط همگن مدت کوتاهی
اجازه دهید تا هوای اضافه مخلوط خارج گردد .مخلوط گروت اپوکیس
آماده اجراست .مخلوط آماده در ت
کم� از  30دقیقه مرصف گردد.
نحوه اعمال روی سطح :مالت آماده با کاردک یا ماله اجرا گردد .دمای سطح
اجرا باید بیـن  5تا  40درجه باشد .این مالت به صورت تک جزئـی در هر
ت
سانتـیم� و برای سطوح
مرحله برای سطوح باالرسی و عمودی تا ضخامت 2
ت
سانتـیم� قابل اجرا میباشد.
افقی تا 5
ت
ن
ز
یز
اکل� EPO
تجه�ات را با حالل اپوکیس اس� ی
تم�کاری :بالفاصله بعد از اجرا ،ی
یز
تم� و شستشو دهید.

در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف
ت
به� است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .این
ت
بـیش� به
آتشک� میباشد .برای اطالعات
محصول قبل از خشک شدن
ی
برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.

محدودیتها
 عمر بتـن زیر کار حداقل  28روز باشد.ت
 دمای هوا زمان اجرا تبـیش� از  5درجه سانتـیگراد و رطوبت هوا کم� از
 75درصد باشد.
ت
ت
 دمای سطوح ترمیمی کم� از  3درجه بـیش� از نقطه شبنم نباشد. در زمان ترمیم در گرما دمای اجزای ترمیم کننده اپوکیس باید  15تا 25درجه باشد .گرمای باالی مخلوط زمان کارپذیری را به شدت کاهش میدهد.
 مخلوط ترمیم کننده اپوکیس را رقیق نکنـید. مواد را در حجم کم و عمق کم در ظرف مناسب مخلوط کنـید .اختالطدر حجم زیاد ،ماندن حرارت حاصل از واکنش گروت تازه را افزایش داده
و زمان کاربری مالت ترمیمی اپوکیس را کاهش میدهد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اتاپ  REPO55در محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
چسبهای بتـن

Strubond Acro8
چســب بتـــن واســط و اصــاح کننــده چسبندگـــی و
آببنــدی بتـــن و مــات
خالصهای از محصول
ت
اس�اباند  Acro8یک چسب بتـن بر پایه التکس آکریلیک اصالح شده و
گ
سازگار با مخلوط سیمانـی میباشد که به عنوان افزایش دهنده چسبند�
گ
بیـن دوالیه و یا اصالح کننده مخلوطهای سیمانـی جهت افزایش چسبند�
اجزا و آببندی و دوام بهکار میرود .این محصول بر پایه آب میباشد ویل
بعد از خشک شدن کامال مقاوم در برابر آب میباشد.
موارد كاربرد
 چسباندن الیههای قدیم به جدید بتـن و مالت سیمانـیت
 آببند کردن حجمی (داخیل) بتـن ،مالت سیمانـی ،پالس� و نماهایاکسپوز
گ
 تقویت چسبند� مالتهای کاشـی کاری ،سنگ کاری و چسب کاشـی آببندی سطحی نماگ
ویژ� و مزایا
گ
 افزایش چسبند� الیه جدید مالت یا بتـن به الیه قدیمی بهبود آببندی و کاهش نفوذپذیری و افزایش مقاومت شیمایـی در برابریونهای خورنده
 سازگاری خوب با سیمان و حفظ عملکرد در محیط قلیایـی بتـن و مالتسیمانـی
گ
 کاهش دهنده ترک جمع شد� مالت سیمانـی و بتـن مقاوم در برابر اشعه UV مقاوم در برابر ش�ایط آب و هوایـی مختلف راحتـی استفادهش
 غیـر سمی و قابل استفاده در تماس با آب �ب و پرورش ماهی فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اباند  ACRO8مطابق با الزامات استاندارد  ASTM C1042و ASTM
 C1059میباشد.
اطالعات محصول
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شکل ظاهری

ش�ی رنگ
مایع غلیظ ی

دانسیته

 1 /02 ±0 /02 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

دمای سطح اجرایـی

 5تا  40درجه سانتـیگراد

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا
 35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  4 ،1و  20و بشکه  200کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
گ
آماده سازی سطح زیر کار :باید سطح از کلیه آلود�ها ،روغن ،چربـی،
رنگ ،مواد کیورینگ ،آببندهای سطحی قدیمی و سایر عوامیل که از
گ
چسبند� چسب بتـن ت
اس�اباند  Acro8جلوگیـری میکنند پاک گردد.
بتـنهای ضعیف و آسیب دیده باید بـا ترمیم کـننده مناسب که مانند
ین
همچنـ� برای ترمیم و ترکهای با
 Strutop RM450ترمیم و اصالح گردد.
ت
عرض ت
میلیم� ابتدا باید کامال به شکل  7باز گردد.
بزرگ� از 1
نحوه استفاده به عنوان چسب واسط :محصول به میـزان  25درصد وزن
سیمان به مخلوط سیمان اضافه گردد و با آب ف
اضا� در حدود  25درصد
وزن سیمان تبدیل به یک دوغاب غلیظ گشته و دوغاب مورد نظر قبل از
اجرای الیه جدید روی الیه قبیل با قلم مو یا رول اجرا گردد.
نحوه ساخت مالت چسبنده و آببند :میتوان چسب را به نسبت  1به  3با
آب مخلوط کرده و با این مخلوط ،مالت مورد نظر را ساخت تا روانـی الزمه
ین
همچنـ� میتوان حدود  5تا  10درصد وزن سیمان مالت به
حاصل گردد.
آن چسب اضافهکرد.
نحوه استفاده به عنوان پرایمر :چسب با نسبت  1به  5با آب مخلوط و به
عنوان پرایمر مرصف گردد.
نحوه استفاده به عنوان آببند کننده داخیل بتـن و مالت سیمانـی :به
میـزان  1تا  2درصد وزن سیمان به بتـن یا مالت سیمانـی اضافه گردد.
یز
تم�کاری :ابزار بالفاصله بعد از اجرا و قبل از خشک شدن رزین شسته
شود.
محدودیتها
 دمای هوا در زمان اجرا بیـن  10تا  35درجه باشد.گ
 تبه� است چسب به تنهایـی برای چسبند� دو الیه استفاده نگردد.
 -از یخ زدن محصول جلوگیـری گردد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
چسبهای بتـن

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اباند  ACRO8در محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
چسبهای بتـن

Strubond Strong8
چســب بتـــن واســط اســتحکامی و اصــاح کننــده
چسبندگـــی بتـــن و مــات
خالصهای از محصول
ت
اس�اباند  Strong8یک چسب بتـن بر پایه پیلوینـیل استات اصالح شده
و سازگار با مخلوط سیمانـی میباشد که به عنوان چسب واسط بیـن الیه
قدیم و جدید بتـن یا مالت سیمانـی و یا اصالح کننده مخلوطهای سیمانـی
گ
جهت افزایش چسبند� و استحکام بهکار میرود .این چسب در تماس دائم
با آب یا رطوبت مرصف نگردد.
موارد كاربرد
ن
همچنـ� چسباندن
 چسباندن الیه قدیم به جدید بتـن و مالت سیمانـی وی
سایر مصالح ساختمانـی به یکدیگر
گ
 تقویت چسبند� و استحکام مالتهای کاشـی کاری ،سنگ کاری و چسبکاشـی
 ترمیم بتـنگ
ویژ� و مزایا
گ
 چسبند� خوب به انواع مصالح ساختمانـیگ
 بهبود چسبند� و استحکام مالتهای سیمانـی سازگاری خوب با سیمان و حفظ عملکرد در محیط قلیایـی بتـن و مالتسیمانـی
 راحتـی استفاده فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اباند  STRONG8مطابق با الزامات استاندارد  ASTM C1042و ASTM
 C1059میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری

ش�ی رنگ
مایع غلیظ ی

دانسیته

 1 /12 ±0 /02 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر
دمای سطح
اجرایـی
زمان ماندگاری

فاقد یون کلر
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 5تا  40درجه سانتـیگراد
حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم
آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا  35درجه
سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

سطلهای  4 ،1و  10کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
گ
آماده سازی سطح زیر کار :باید سطح از کلیه آلود�ها ،روغن ،چربـی،
رنگ ،مواد کیورینگ ،آببندهای سطحی قدیمی و سایر عوامیل که از
گ
چسبند� چسب بتـن ت
اس�اباند  Strong8جلوگیـری میکنند پاک گردد.
بتـنهای ضعیف و آسیب دیده باید بـا ترمیم کـننده مناسب که مانند
ین
همچنـ� برای ترمیم و ترکهای با
 Strutop RM450ترمیم و اصالح گردد.
ت
عرض ت
میلیم� ابتدا باید کامال به شکل  Vباز گردد.
بزرگ� از 1
نحوه استفاده به عنوان چسب واسط :محصول به میـزان  25درصد وزن
سیمان به مخلوط سیمان اضافه گردد و با آب ف
اضا� در حدود  25درصد
وزن سیمان تبدیل به یک دوغاب غلیظ گشته و دوغاب مورد نظر قبل از
اجرای الیه جدید روی الیه قبیل با قلم مو یا رول اجرا گردد.
نحوه ساخت مالت چسبنده :میتوان چسب را به نسبت  1به  3با آب
مخلوط کرده و با این مخلوط ،مالت مورد نظر را ساخت تا روانـی الزمه
ین
همچنـ� میتوان حدود  5تا  10درصد وزن سیمان مالت به
حاصل گردد.
مالت ،چسب اضافهکرد.
نحوه استفاده به عنوان پرایمر :چسب با نسبت  1به  5با آب مخلوط و به
عنوان پرایمر مرصف گردد.
یز
تم�کاری :ابزار بالفاصله بعد از اجرا و قبل از خشک شدن رزین شسته
شود.
محدودیتها
 دمای هوا در زمان اجرا بیـن  10تا  35درجه باشد.گ
 تبه� است چسب  Strong8به تنهایـی برای چسبند� دو الیه استفاده
نگردد.
 این چسب در تماس دائم با رطوبت استفاده نگردد و در این ش�ایط ازچسب ت
اس�اباند  Acro8استفاده شود.
 از یخ زدن محصول جلوگیـری گردد.محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اباند  Strong8در محیط زیست ریخته نشود و هر
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
چسبهای بتـن

گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.

مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
چسبهای بتـن

Strubond Acro7
چســب بتـــن داخــی اصــاح کننــده چسبندگـــی و
آببنــدی بتـــن و مــات
خالصهای از محصول
ت
اس�اباند  Acro7یک چسب بتـن بر پایه التکس آکریلیک اصالح شده و
سازگار با مخلوط سیمانـی میباشد که به عنوان اصالح کننده مخلوطهای
گ
سیمانـی جهت افزایش چسبند� اجزا ،آببندی و دوام بهکار میرود .این
محصول بر پایه آب بوده ویل بعد از خشک شدن کامال مقاوم در برابر
آب میباشد.
موارد كاربرد
ت
 آبند کردن حجمی (داخیل) بتـن ،مالت سیمانـی ،پالس� و نماهای اکسپوزگ
 تقویت چسبند� مالتهای کاشـی کاری ،سنگ کاری و چسب کاشـی آبندی سطحی نماگ
ویژ� و مزایا
 بهبود آببندی و کاهش نفوذپذیری و افزایش مقاومت شیمایـی در برابریون های خورنده
گ
 بهبود چسبند� مالتهای سیمانـی سازگاری خوب با سیمان و حفظ عملکرد در محیط قلیایـی بتـن و مالتسیمانـی
گ
 کاهش دهنده ترک جمع شد� مالت سیمانـی و بتـن مقاوم در برابر اشعه UV مقاوم در برابر ش�ایط آب و هوایـی مختلف راحتـی استفادهش
 غیـر سمی و قابل استفاده در تماس با آب �ب و پرورش ماهی فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اباند  ACRO7مطابق با الزامات استاندارد  ASTM C1042و ASTM
 C1059میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری

ش�ی رنگ
مایع ی

دانسیته

 1 /01 ±0 /02 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر
دمای سطح
اجرایـی

فاقد یون کلر
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 5تا  40درجه سانتـیگراد

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم
آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا  35درجه
سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  4 ،1و  20و بشکه  200کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
گ
آماده سازی سطح زیر کار :باید سطح از کلیه آلود�ها ،روغن ،چربـی،
رنگ ،مواد کیورینگ ،آببندهای سطحی قدیمی و سایر عوامیل که از
گ
چسبند� چسب بتـن ت
اس�اباند  Acro7جلوگیـری میکنند پاک گردد.
بتـنهای ضعیف و آسیب دیده باید با تـرمیم کـننده مناسب که مانند
ین
همچنـ� برای ترمیم و ترکهای
 Strubond RM450ترمیم و اصالح گردد.
ت
با عرض ت
میلیم� ابتدا باید کامال به شکل  7باز گردد.
بزرگ� از 1
نحوه ساخت مالت چسبنده و آببند :میتوان چسب را به نسبت  1به  2با
آب مخلوط کرده و با این مخلوط ،مالت مورد نظر را ساخت تا روانـی الزمه
ین
همچنـ� میتوان حدود  5تا  15درصد وزن سیمان مالت به
حاصل گردد.
مالت ،چسب اضافهکرد.
نحوه استفاده به عنوان پرایمر :چسب با نسبت  1به  2با آب مخلوط و به
عنوان پرایمر مرصف گردد.
نحوه استفاده به عنوان آببند کننده داخیل بتـن و مالت سیمانـی :به
میـزان  1تا  3درصد وزن سیمان به بتـن یا مالت سیمانـی اضافه گردد.
یز
تم�کاری :ابزار بالفاصله بعد از اجرا و قبل از خشک شدن رزین شسته
شود.
محدودیتها
 دمای هوا در زمان اجرا بیـن  10تا  35درجه باشد.گ
 تبه� است چسب برای چسبند� دو الیه استفاده نگردد.
 از یخ زدن محصول جلوگیـری گردد.محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اباند  ACRO7در محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
چسبهای بتـن

ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود

که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
چسبهای بتـن

Strubond Strong7
چســب بتـــن داخــی اســتحکامی و اصــاح کننــده
چسبندگـــی بتـــن و مــات
خالصهای از محصول
ت
اس�اباند  Strong7یک چسب بتـن بر پایه پیلوینـیل استات اصالح شده و
سازگار با مخلوط سیمانـی میباشد که به عنوان اصالح کننده مخلوطهای
گ
سیمانـی جهت افزایش چسبند� و استحکام بهکار میرود .این چسب در
تماس دائم با آب یا رطوبت مرصف نگردد.
موارد كاربرد
گ
 تقویت چسبند� و استحکام مالتهای کاشـی کاری ،سنگ کاری و چسبکاشـی
 ترمیم بتـنگ
ویژ� و مزایا
گ
 بهبود چسبند� و استحکام مالتهای سیمانـی سازگاری خوب با سیمان و حفظ عملکرد در محیط قلیایـی بتـن و مالتسیمانـی
 راحتـی استفاده فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اباند  STRONG7مطابق با الزامات استاندارد  ASTM C1042و ASTM
 C1059میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری

ش�ی رنگ
مایع غلیظ ی

دانسیته

 1 /6 ±0 /1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر
دمای سطح
اجرایـی
زمان ماندگاری

فاقد یون کلر
 5تا  40درجه سانتـیگراد
حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم
آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا  35درجه
سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

سطلهای  4 ،1و  10کیلوگرمی
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یز
م�ان و نحوه مرصف
گ
آماده سازی سطح زیر کار :باید سطح از کلیه آلود�ها ،روغن ،چربـی،
رنگ ،مواد کیورینگ ،آببندهای سطحی قدیمی و سایر عوامیل که از
گ
چسبند� چسب بتـن ت
اس�اباند  Strong7جلوگیـری میکنند پاک گردد.
بتـنهای ضعیف و آسیب دیده باید با ترمیم کننده مناسب که مانن د �Stru
ین
همچنـ� برای ترمیم و ترکهای با عرض
 top RM450ترمیم و اصالح گردد.
ت
ت
میلیم� ابتدا باید کامال به شکل  Vباز گردد.
بزرگ� از 1
نحوه ساخت مالت چسبنده :میتوان چسب را به نسبت  1به  2با آب
مخلوط کرده و با این مخلوط ،مالت مورد نظر را ساخت تا روانـی الزمه
ین
همچنـ� میتوان حدود  5تا  15درصد وزن سیمان مالت به
حاصل گردد.
مالت ،چسب اضافهکرد.
نحوه استفاده به عنوان پرایمر :چسب با نسبت  1به  3با آب مخلوط و به
عنوان پرایمر مرصف گردد.
یز
تم�کاری :ابزار بالفاصله بعد از اجرا و قبل از خشک شدن رزین شسته
شود.
محدودیتها
 دمای هوا در زمان اجرا بیـن  10تا  35درجه باشد.گ
 تبه� است چسب  Strong7برای چسبند� دو الیه استفاده نگردد.
 این چسب در تماس دائم با رطوبت استفاده نگردد و در این ش�ایط ازچسب ت
اس�اباند  Acro7استفاده شود.
 از یخ زدن محصول جلوگیـری گردد.محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اباند  Strong7در محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری

Strubond Strong7

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
چسبهای بتـن

ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
ت
اختـیار مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
چسبهای بتـن

Strubond EP500
چســب خمیـــری کاشــت میلگــرد و بولــت بــر پایــه
اپوکــی اصــاح شــده
خالصهای از محصول
ت
اس�اباند  EP500یک چسب کاشت میلگرد بر پایه اپوکیس اصالح شده
گ
می باشد که با قدرت چسبند� و مقاومت شیمیایـی باال و زمان کارپذیری
طوالنـی جهت کاشت انواع میلگرد ،بولت و فلز در بتـن ،سنگ ،آجر و ...
بکار میرود.
موارد كاربرد
 کاشت انواع میلگرد و بولت و سایر قطعات فلزی در بتـن ،سنگ ،آجر وسایر مصالح ساختمانـی
 جهت چسباندن انواع مصالح ساختمانـی به یکدیگرگ
ویژ� و مزایا
گ
 چسبند� باال به انواع مصالح ساختمانـی مانند میلگرد ،بتـن ،سنگ و ... دارای مقاومت مکانـییک باال دارای مقاومت شیمیایـی باال فاقد حالل استفاده آسانگ
 عدم انقباض و ترک خورد�استانداردها
ت
اس�اباند  EP500مطابق با الزامات استاندارد ASTM C881/C881M
میباشد.
اطالعات محصول
جز  :Aمایع بـی رنگ تا کمی زرد
شکل ظاهری

جز  :Bمایع بـی رنگ تا کمی زرد

بستهبندی

بستهبندی مجموع  2/250و  4/5کیلوگرم

اطالعات عملکرد فنـی
زمان کاربری در )Pot Life( Co 25

30

گ
مقاومت چسبند� به بتـن ()MPa( )Pull off

ت
بـیش� از 3/5
گ
(گسیخت� بتـن)

حداقل مقاومت فشاری  7 ،1و  14روزه (ASTM
)MPa( )C109
حداقل مقاومت ش
خم�  14روزه ()ASTM C348
()MPa
حداقل مقاومت ش
کش�  14روزه ()ASTM C638
()MPa
زمان رسیدن به مقاومت کامل در دمای  25درجه
سانتـیگراد (روز)

85 ،75 ،60
30
15
7

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :مطابق با جدول ذیل ی ن
تعیـ� میگردد:
اندازه میلگرد یا بولت

M8

M10

M12

M14

قطر سوراخ کاری ()mm

10

14

16

18

عمق کاشت ()mm

100

110

130

150

تعداد کاشت به ازای هر کیلوگرم
چسب

100

48

30

20

جز  :Cپودر طویس رنگ یا قرمز روشن
ت
خاکس�ی رنگ یا قرمز
خم�
مخلوط :ی

اندازه میلگرد یا بولت

M16

M18

M20

M22

قطر سوراخ کاری ()mm

20

22

24

26

دانسیته مخلوط

 1 /5 ±0 /0 2 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

عمق کاشت ()mm

170

190

210

240

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

تعداد کاشت به ازای هر کیلوگرم
چسب

15

11

8

6

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم
آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا  35درجه
سانتـیگراد نگهداری گردد
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اندازه میلگرد یا بولت

M25

M28

M32

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی

Strubond EP500

چسبهای بتـن

قطر سوراخ کاری ()mm

30

34

38

عمق کاشت ()mm

280

320

350

تعداد کاشت به ازای هر کیلوگرم چسب

4

2.5

2

آماده سازی سوراخ تزریق چسب:
سوراخکاری بتـن با ی ز
تجه�ات مناسب انجام پذیرد و در صورت مرطوب
بودن باید سوراخ کامال خشک گردد و بعد از آن داخل سوراخ با دستگاه
پمپ باد کامال ی ز
تم� و سپس جداره سوراخ با برس سیمی که قطر آن از قطر
سوراخ ت
بـیش� است کامال ی ز
تم� کاری گردد و قسمتهای سست جدا شده و
دوبار توسط پمپ باد کامال داخل سوراخ باد گرفته و ی ز
تم� گردد.
نحوه اختالط :جزء  Bرا به جزء  Aاضافهکنـید و با یک مخلوط کن مناسب با
دور کند ت
کم� از  350دور در دقیقه (دریل و پره) به مدت یک دقیقه مخلوط
کنـید و سپس جز  Cپودری را در ی ن
ح� همزدن و در مدت زمان  3دقیقه به
مخلوط جزء  Aو  Bاضافهکنـید و پس از رسیدن به مخلوط همگن مدت
کوتاهی اجازه دهید تا هوای اضافه مخلوط خارج گردد .مخلوط چسب
اپوکیس آماده اجراست .مخلوط آماده در ت
کم� از  30دقیقه مرصف گردد.
خم� آماده چسب کاشت آرماتور  Strubond EP500به وسیله
نحوه اجرا :ی
دستگاه تزریق مناسب در سوراخ به اندازه دو سوم طول سوراخ پر گردد و
ش
چرخ� در سوراخ قرار داده شود تا
میلگرد و یا بولت با فشار و به صورت
بـ�ون بزند.
چسب از لبههای سوراخ به ی
ت
ن
ز
یز
اکل� EPO
تجه�ات را با حالل اپوکیس اس� ی
تم�کاری :بالفاصله بعد از اجرا ،ی
یز
تم� و شستشو دهید.

محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.

محدودیتها
 دمای هوا در زمان اجرا بیـن  10تا  35درجه باشد. دمای مخلوط آماده شده باید حدود  25درجه سانتـیگراد باشد .دماین
ت
پایـ� میآورد.
بـیش� زمان کارپذیری چسب را به شدت ی
 چسب سفت شده رقیق نگردد نسب اختالط باید مطابق با وزن بستهبندیها باشدمحیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اباند  EP500در محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .این محصول
آتشگیـر میباشد .برای مرصف ت
به� است که از عینک ،ماسک و دستکش
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی
مناسب استفاده گردد .برای اطالعات

131

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
گروتهای سیمانـی و اپوکسـی

Strugrout N880
گــروت ویــژه بــدون انقبــاض بــا مقاومــت بســیار بــاال
پایه سیمانـــی
خالصهای از محصول
ت
اس�اگروت  N880یک گروت بر پایه سیمان پرتلند غیـر انقبا�ض متشکل
دیس�س کننده
از سیمان ،سنگدانه و فیلرهای معدنـی ،قوام دهنده و پ
میباشد که خود تم�اکم و دارای مقاومت فشاری بسیار باالست .که برای
پرکردن فضاهای خایل مانند زیر صفحه ستونها و ثابت سازی ی ن
ماش�
ت
آالت ی ن
میلیم� و قابل
سنگ� و  ...بهکار میرود .دانه بندی این گروت تا 5
ت
گروتریزی با ضخامت  1تا  10سانتـیم� میباشد.
ز
نـ� قابلیت تولید دارد.
این گروت در نوع منبسط شونده  Strugrout E880ی
موارد كاربرد
 جهت ثابت سازی و پر کردن زیر صفحه ستونهای فلزی نصب قطعات پـیش ساخته بتـنـیماش� آالت صنعتـی ،ی ن
 نصب ی نکم�سورها ،ژنراتورها و ...
تورب�ها ،پمپها ،پ
 پرکردن فاصله بیـن شمع و پایه سکوهای (جکتهای) دریایـی پر کردن هر حفره یا شکاف دیگر نصب انکر بولت ،راد و آرماتور پرکردن حفرههای بولت یا کاوربولتگ
ویژ� و مزایا
 فقط با آب ترکیب شده و به راحتـی استفاده میگردد مقاومت فشاری اولیه و نهایـی باال دارای روانـی باال و خود تم�اکمگ
گ
 بدون آب انداخت� و جداشد�تاث�ات محیطی
 مقاومت باال در برابر نفوذ آب و یگ
 مقاومت چسبند� خوب به بتـن و فلزث
 دارای انبساط تحداک� فضای خایل
کن�ل شده و پرکردن
گ
 بدون انقباض و ترک خورد� فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اگروت  N880با الزامات استاندارد  ASTM C1107قابل ارزیابـی
میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری
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پودر طویس رنگ

جرم حجمي گروت آماده

 2 /3 ±0 /1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

دمای اجرا

 5تا Co 35

زمان مجاز استفاده از
مالت آماده

حدود  25دقیقه در  23درجه سانتـیگراد

نسبت اختالط آب به پودر

حدود  0/10ایل 0/13

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

کیسه  25کیلوگرمی

اطالعات عملکرد فنـی
روانـی در نسبت آب به پودر )cm( )ASTM C827( %12
حداقل مقاومت فشاری در نسبت آب به پودر %12
()MPa( )ASTM C109
حداقل مقاومت ش
خم� در نسبت آب به پودر %12
()MPa( )ASTM C348

ت
بـیش� از 25
 1روزه

40

 7روزه

65

 28روزه

80

 1روزه

6

 7روزه

10

 28روزه

12

گ
آب انداخت� در نسبت آب به پودر %12

ندارد

انبساط ()%( )(ASTM C827

بدون انقباض

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :با توجه به حجم گروت ریزی و وزن مخصوص گروت آماده
محاسبه میگردد.
روش مرصف:
گ
 آماده سازی سطح زیر کار :باید سطح از کلیه آلود�ها ،روغن ،چربـی،رنگ ،مواد کیورینگ و آبگریزکنندههای سیلیکونـی یا سیالن و سایر

Strugrout N880

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
گروتهای سیمانـی و اپوکسـی

عوامیل پاک گردد .سطوح گروت ریزی خشک و فاقد نم باید به وسیله آب
کامال خیس و اشباع گردند ویل آب اضافه روی سطح باقـی نماند.
نـ� کامال باید ی ز
همچنـ� صفحه پلیت و بولتها و  ...ی ز
ین
تم� و عاری از روغن
ت
ز
نـ� کامال کن�ل گردند که درزگیـری شده و
و رنگ و  ...باشند .و قالبها ی
نـ�وی هیدرواستاتـیک گروت ریزی را تحمل میکنند.
ی
اختالط :به میـزان  10تا  13درصد وزن گروت (بسته به روانـی مورد نـیاز)
آب به میکرس مناسب گروت با دور تا  400دور در دقیقه اضافه گردد و پودر
به آرامی با آب اضافه شده و اختالط تا زمان رسیدن به مخلوطی همگن و
روان ادامه یابد .پـیشنهاد میگردد که قبل از اختالط با آب و در ش�ایط آب
و هوایـی زمان اجرا در حجم کم گروت ساخته و روانـی و میـزان آب مورد
نـیاز آن آزمایش گردد.
در حجم کم برای اختالط میتوانـید از دریل و پره استفادهکنـید.
نحوه اعمال روی سطح :گروت ریزی از یک سمت انجام شده و به سمت
دیگر جریان یابد تا پر شدن کامل زیر صفحه تضمیـن گردد .در حجمهای
ت
باال گروت پمپ گردد .ت
سانتـیم� قابل
اس�اگروت  N880تا ضخامت 10
ت
ت
اجراست برای ضخامتهای بـیش� به� است از سنگدانهها  8-0بتـنـی بسته
به ضخامت با گروت مخلوط گردد (تا نسبت  1به .)1
عملآوری :از خشک شدن رسیع این مواد روی سطح جلوگیـری کنـید و به
مدت  5تا  7روز کامال مرطوب نگه داشته شود.

 عمر بتـن زیر بـیس پلیت حداقل  14روز باشد.محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اگروت  N880در محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
به علت ئ
قلیا� بودن در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت
ت
کند .برای مرصف به� است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده
گردد .برای اطالعات ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.

محدودیتها
ت
ت
 تاس�اگروت  N880در ضخامتهای کم� از  1سانتـیم� استفاده نگردد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
گروتهای سیمانـی و اپوکسـی

Strugrout E760
گــروت ویــژه ریزدانــه منبســط شــونده بــا مقاومــت
بــاال پایــه سیمانـــی
خالصهای از محصول
ت
اس�اگروت  E760یک گروت بر پایه سیمان پرتلند منبسط شونده متشکل
دیس�س کننده
از سیمان ،سنگدانه و فیلرهای معدنـی ،قوام دهنده و پ
میباشد که خود تم�اکم و دارای مقاومت فشاری باالست .که برای پرکردن
ماش� آالت ی ن
فضاهای خایل مانند زیر صفحه ستونها و ثابت سازی ی ن
سنگ�
ت
میلیم� و قابل گروتریزی با
و  ...بهکار میرود .دانه بندی این گروت تا 3
ت
سانتـیم� میباشد.
ضخامت  1تا 10
همچنـ� نوع الیا�ف
ین
این گروت در نوع بدون انقباض  Strugrout N760و
 Strugrout FE760ی ز
نـ� قابلیت تولید دارد.
موارد كاربرد
 جهت ثابت سازی و پر کردن زیر صفحه ستونهای فلزی نصب قطعات پـیش ساخته بتـنـیماش� آالت صنعتـی ،ی ن
 نصب ی نکم�سورها ،ژنراتورها و ...
تورب�ها ،پمپها ،پ
 پرکردن فاصله بیـن شمع و پایه سکوهای (جکتهای) دریایـی پر کردن هر حفره یا شکاف دیگر نصب انکر بولت ،راد و آرماتور پرکردن حفرههای بولت یا کاوربولتگ
ویژ� و مزایا
 فقط با آب ترکیب شده و به راحتـی استفاده میگردد مقاومت فشاری اولیه و نهایـی باال دارای روانـی باال و خود تم�اکمگ
گ
 بدون آب انداخت� و جداشد�تاث�ات محیطی
 مقاومت باال در برابر نفوذ آب و یگ
 مقاومت چسبند� خوب به بتـن و فلزث
 دارای انبساط تحداک� فضای خایل
کن�ل شده و پرکردن
گ
 بدون انقباض و ترک خورد� فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اگروت  E760با الزامات استاندارد  ASTM C1107قابل ارزیابـی میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری
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پودر طویس رنگ

جرم حجمي گروت آماده

 2 /3 ±0 /1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

دمای اجرا

 5تا Co 35

زمان مجاز استفاده از
مالت آماده

حدود  25دقیقه در  23درجه سانتـیگراد

نسبت اختالط آب به پودر

حدود  0/11ایل 0/14

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

کیسه  25کیلوگرمی

اطالعات عملکرد فنـی
روانـی در نسبت آب به پودر )cm( )ASTM C827( %13
حداقل مقاومت فشاری در نسبت آب به پودر %13
()MPa( )ASTM C109
حداقل مقاومت ش
خم� در نسبت آب به پودر %13
()MPa( )ASTM C348

ت
بـیش� از 25
 1روزه

25

 7روزه

45

 28روزه

60

 1روزه

3/5

 7روزه

7

 28روزه

9

گ
آب انداخت� در نسبت آب به پودر %13

ندارد

انبساط ()%( )(ASTM C827

 2تا 4

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :با توجه به حجم گروت ریزی و وزن مخصوص گروت آماده
محاسبه میگردد.
روش مرصف:
گ
 آماده سازی سطح زیر کار :باید سطح از کلیه آلود�ها ،روغن ،چربـی،رنگ ،مواد کیورینگ و آبگریزکنندههای سیلیکونـی یا سیالن و سایر

Strugrout E760

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
گروتهای سیمانـی و اپوکسـی

عوامیل پاک گردد .سطوح گروت ریزی خشک و فاقد نم باید به وسیله آب
کامال خیس و اشباع گردند ویل آب اضافه روی سطح باقـی نماند.
نـ� کامال باید ی ز
همچنـ� صفحه پلیت و بولتها و  ...ی ز
ین
تم� و عاری از روغن
نـ� کامال ت
و رنگ و  ...باشند و قالبها ی ز
کن�ل گردند که درزگیـری شده و
نـ�وی هیدرواستاتـیک گروت ریزی را تحمل میکنند.
ی
اختالط :به میـزان  11تا  14درصد وزن گروت (بسته به روانـی مورد نـیاز)
آب به میکرس مناسب گروت با دور تا  400دور در دقیقه اضافه گردد و پودر
به آرامی با آب اضافه شده و اختالط تا زمان رسیدن به مخلوطی همگن و
روان ادامه یابد .پـیشنهاد میگردد که قبل از اختالط با آب و در ش�ایط آب
و هوایـی زمان اجرا در حجم کم گروت ساخته و روانـی و میـزان آب مورد
نـیاز آن آزمایش گردد.
در حجم کم برای اختالط میتوانـید از دریل و پره استفادهکنـید.
نحوه اعمال روی سطح :گروت ریزی از یک سمت انجام شده و به سمت
دیگر جریان یابد تا پر شدن کامل زیر صفحه تضمیـن گردد .در حجمهای
ت
باال گروت پمپ گردد .ت
سانتـیم� قابل
اس�اگروت  E760تا ضخامت 10
بـیش� ت
اجراست برای ضخامتهای ت
به� است از سنگدانهها  8-0بتـنـی بسته
به ضخامت با گروت مخلوط گردد (تا نسبت  1به .)1
عملآوری :از خشک شدن رسیع این مواد روی سطح جلوگیـری کنـید و به
مدت  5تا  7روز کامال مرطوب نگه داشته شود.

 عمر بتـن زیر بـیس پلیت حداقل  14روز باشد.محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اگروت  E760در محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
به علت ئ
قلیا� بودن در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت
کند .برای مرصف ت
به� است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده
گردد .برای اطالعات ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.

محدودیتها
ت
اس�اگروت  E760در ضخامتهای ت
 تسانتـیم� استفاده نگردد.
کم� از 1
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
گروتهای سیمانـی و اپوکسـی

Strugrout Eco
گــروت آمــاده ساختمانـــی ریزدانــه منبســط شــونده
پایــه سیمانـــی
خالصهای از محصول
ت
اس�اگروت  Ecoیک گروت بر پایه سیمان پرتلند منبسط شونده متشکل
دیس�س کننده
از سیمان ،سنگدانه و فیلرهای معدنـی ،قوام دهنده و پ
میباشد که خود تم�اکم و دارای مقاومت فشاری باالست .که برای پرکردن
ماش� آالت ی ن
فضاهای خایل مانند زیر صفحه ستونها و ثابت سازی ی ن
سنگ�
ت
میلیم� و قابل گروتریزی با
و  ...بهکار میرود .دانه بندی این گروت تا 3
ت
سانتـیم� میباشد.
ضخامت  1تا 10
ز
نـ� قابلیت تولید دارد.
Strugrout
Eco-N
انقباض
بدون
نوع
این گروت در
ی
موارد كاربرد
 جهت ثابت سازی و پر کردن زیر صفحه ستونهای فلزی نصب قطعات پـیش ساخته بتـنـیماش� آالت صنعتـی ،ی ن
 نصب ی نکم�سورها ،ژنراتورها و ...
تورب�ها ،پمپها ،پ
 پرکردن فاصله بیـن شمع و پایه سکوهای (جکتهای) دریایـی پر کردن هر حفره یا شکاف دیگر نصب انکر بولت ،راد و آرماتور پرکردن حفرههای بولت یا کاوربولتگ
ویژ� و مزایا
 فقط با آب ترکیب شده و به راحتـی استفاده میگردد مقاومت فشاری اولیه و نهایـی باال دارای روانـی باال و خود تم�اکمگ
گ
 بدون آب انداخت� و جداشد�تاث�ات محیطی
 مقاومت باال در برابر نفوذ آب و یگ
 مقاومت چسبند� خوب به بتـن و فلزث
 دارای انبساط تحداک� فضای خایل
کن�ل شده و پرکردن
گ
 بدون انقباض و ترک خورد� فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اگروت  Ecoبا الزامات استاندارد  ASTM C1107قابل ارزیابـی میباشد..
اطالعات محصول
شکل ظاهری

پودر طویس رنگ

جرم حجمي گروت آماده

 2 /3 ±0 /1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد
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میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

دمای اجرا

 5تا Co 35

زمان مجاز استفاده از
مالت آماده

حدود  25دقیقه در  23درجه سانتـیگراد

نسبت اختالط آب به پودر

حدود  0/14ایل 0/17

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

کیسه  25کیلوگرمی

اطالعات عملکرد فنـی
روانـی در نسبت آب به پودر )cm( )ASTM C827( %17
حداقل مقاومت فشاری در نسبت آب به پودر %17
()MPa( )ASTM C109
حداقل مقاومت ش
خم� در نسبت آب به پودر %17
()MPa( )ASTM C348

ت
بـیش� از 25
 1روزه

17

 7روزه

35

 28روزه

45

 1روزه

2/5

 7روزه

5

 28روزه

6/5

گ
آب انداخت� در نسبت آب به پودر %17

ندارد

انبساط ()%( )(ASTM C827

 1تا 4

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :با توجه به حجم گروت ریزی و وزن مخصوص گروت آماده
محاسبه میگردد.
روش مرصف:
گ
 آماده سازی سطح زیر کار :باید سطح از کلیه آلود�ها ،روغن ،چربـی،رنگ ،مواد کیورینگ و آبگریزکنندههای سیلیکونـی یا سیالن و سایر
عوامیل پاک گردد .سطوح گروت ریزی خشک و فاقد نم باید به وسیله آب
کامال خیس و اشباع گردند ویل آب اضافه روی سطح باقـی نماند.

Strugrout Eco

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
گروتهای سیمانـی و اپوکسـی

نـ� کامال باید ی ز
همچنـ� صفحه پلیت و بولتها و  ...ی ز
ین
تم� و عاری از روغن
ت
ز
نـ� کامال کن�ل گردند که درزگیـری شده و
و رنگ و  ...باشند و قالبها ی
نـ�وی هیدرواستاتـیک گروت ریزی را تحمل میکنند.
ی
اختالط :به میـزان  14تا  17درصد وزن گروت (بسته به روانـی مورد نـیاز)
آب به میکرس مناسب گروت با دور تا  400دور در دقیقه اضافه گردد و پودر
به آرامی با آب اضافه شده و اختالط تا زمان رسیدن به مخلوطی همگن و
روان ادامه یابد .پیشنهاد میگردد که قبل از اختالط با آب و در ش�ایط آب
و هوایـی زمان اجرا در حجم کم گروت ساخته و روانـی و میـزان آب مورد
نـیاز آن آزمایش گردد.
در حجم کم برای اختالط میتوانـید از دریل و پره استفادهکنـید.
نحوه اعمال روی سطح :گروت ریزی از یک سمت انجام شده و به سمت
دیگر جریان یابد تا پر شدن کامل زیر صفحه تضمیـن گردد .در حجمهای
ت
باال گروت پمپ گردد .ت
سانتـیم� قابل
اس�اگروت  Ecoتا ضخامت 10
ت
ت
اجراست برای ضخامتهای بـیش� به� است از سنگدانهها  8-0بتـنـی بسته
به ضخامت با گروت مخلوط گردد (تا نسبت  1به .)1
عملآوری :از خشک شدن رسیع این مواد روی سطح جلوگیـری کنـید و به
مدت  5تا  7روز کامال مرطوب نگه داشته شود.

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اگروت  Ecoدر محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
به علت ئ
قلیا� بودن در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت
کند .برای مرصف ت
به� است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده
گردد .برای اطالعات ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.

محدودیتها
ت
ت
 تاس�اگروت  Ecoدر ضخامتهای کم� از  1سانتـیم� استفاده نگردد.
 -عمر بتـن زیر بـیس پلیت حداقل  14روز باشد

137

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
گروتهای سیمانـی و اپوکسـی

Strugrout ES500
منبســط کننــده و فــوق روانکننــده گــروت ،بتـــن و
مــات سیمانـــی
خالصهای از محصول
ت
اس�اگروت  ES500یک منبسط کننده و فوق روانکننده مصالح بر پایه
ت
سیمان پرتلند میباشد که یک انبساط کن�ل شده تا قبل از گیـرش اولیه
ین
همچنـ� با کاهش آب مخلوط سیمانـی،
مخلوط سیمانـی ایجاد میکند و
ت
مقاومت فشاری و دوام آن را باال می ب�د .این محصول انبساط کن�ل شده 1
تا  4درصد ایجاد میکند.
گ
ت
اس�اگروت  ES500در نوع بدون خاصیت فوق روان کنند� و فقط دارای
انبساط با کد  Strugrout EN500ی ز
نـ� قابلیت تولید دارد.
موارد كاربرد
 ایجاد انبساط در مالتهای پرکننده زیر صفحه ستون جهت دوغاب تزریقی تاس�ندینگ و نـیلینگ
گ
 تولید انواع بتـن و قطعات پـیش ساختهکه باید از جمع شد� جلوگیـریگردد
گ
 در عملیات تزریق پـیش تنـید� انواع تزریق مالت سیمانـی در عملیات عمرانـیگ
ویژ� و مزایا
 ایجاد انبساط تکن�ل شده بیـن  1تا  4درصد قبل از گیـرش اولیه
 افزایش مقاومت فشاری مخلوط سیمانـی افزایش دوام و کاهش نفوذپذیری مخلوط سیمانـیگ
گ
 تکن�ل آب انداخت� و جداشد� مخلوط سیمانـی
 امکان کاهش آب مخلوط تا  20درصد آب اولیهگ
گ
 جلوگیـری از جمع شد� و ترک خورد� فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اگروت  ES500با الزامات استانداردهای زیر قابل ارزیابـی میباشد:
 ASTM C827/C827M، ASTM C806، ASTM C940و ASTM C490
اطالعات محصول
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شکل ظاهری

پودر طویس رنگ

جرم حجمی

 1 /2 ±0 /1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای
 5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

کیسه  500گرمی و  5کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :میـزان مرصف محصول بیـن  0/4تا  0/6درصد وزن مواد
سیمانـی میباشد .میـزان مرصف دقیق هر طرح ت
به� است با آزمایش
ت
در آزمایشگاه یا محل پروژه ی ن
تعیـ� گردد .جهت اطالعات بـیش� ،مرصف
محصول خارج از محدوده مرصف و یا مرصف محصول درکنار سایر مواد
افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه  Strumixتماس بگیـرید.
اس�اگروت  ES500ت
روش مرصف :ت
به� است بعد از اختالط تمام اجزاء بتـن
ت
یا مالت سیمانـی اضافه گردد .البته به� است که ابتدا در حجم کم میـزان
آب الزم برای روانـی مورد نظر با آزمایش ی ن
تعیـ� گردد.
برای تولید گروت با کیفیت باال به وسیله این محصول از نسبت برابر سیمان
به سنگدانهها دانه بندی شده استفادهکنـید و حدود  50درصد وزن سیمان
آب اضافهکنـید و ت
اس�اگروت  ES500به میـزان حدود  0/5درصد وزن سیمان
در انتهای اختالط اضافه گردد.
محدودیتها
 این محصول با سیمان تـیپ  5سازگاری ندارد. این محصول در کنار محصوالت بر پایه پیلکربوکسیالت مرصف نگردد ودر جایـی که روانکننده داریم توصیه میگردد از نوع  EN500محصول که
فاقد روانکننده میباشد استفاده گردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اگروت  ES500در محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

Strugrout ES500

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
گروتهای سیمانـی و اپوکسـی

مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
ت
اختـیار مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
گروتهای سیمانـی و اپوکسـی

Strugrout Ker320
گروت اپوکسـی ویـژه با عملکرد باال
خالصهای از محصول
ت
اس�اگروت  Ker320یک گروت سه جزئـی فاقد حالل بر پایه اپوکیس با
گ
مقاومت باال و بدون جمع شد� و حاوی فیلرهای ویژه دانهبندی شده تا 3
ت
میلیم� میباشد که پس از اختالط یک مالت اپوکیس کامال روان و خود تراز
ت
سانتـیم� قابل اجراست.
میدهد .این گروت در ضخامت  1تا 10
موارد كاربرد
گروت اپوکیس ت
اس�اگروت  Ker320میتواند روی بتـن ،سنگ ،مالت ،فوالد،
آلومینـیوم ،آزبست سیمانـی ،چوب ،پیل ت
اس� و اپوکیس به عنوان یک
ت
خودم�اکم اجرا گردد .این محصول برای موارد ذیل کاربرد
گروت روان و
دارد:
ماش� آالت صنعتـی ی ن
 گروت ریزی زیر صفحه ی نسنگ� و با بار دینامییک
کم�سور گاز ،ی ن
سنگ�ی و
ماش� آالت ب
مانند ژنراتورها ،پمپها ،سنگ شکن ،پ
یز
تجه�ات تپ�وشیمیها
 پر کردن زیر صفحه ستونهای با بار باال که نـیاز بهکاربری رسیع دارند گروت ریزی ریلهای جرثقیل های ی نسنگ�
 گروت ریزی مفاصل مکانـییک پل و صفحات باربر نصب انکر بولت ،راد و آرماتورگ
ویژ� و مزایا
 فاقد حالل و کامال جامدگ
 دارای خاصیت روند� باال در ضخامتهای کمگ
 بدون جمع شد� و ترکگ
 دارای مقاومت اولیه باال و سخت شد� رسیعگ
 مقاومت مکانـییک و چسبند� باال مقاومت خوب در برابر مواد شیمیایـی و هیدروکربنهااستانداردها
ت
اس�اگروت  Ker320با استانداردهای زیر قابل ارزیابـی میباشد:
EN 12190، DIN 53232، ASTM D2566
اطالعات محصول
بـ�نگ تا کمی زرد
جزء  :Aمایع ی
شکل ظاهری

بـ�نگ تا کمی زرد
جزء  :Bمایع ی
جزء  :Cپودر طویس رنگ
ترکیب  3جزء :طویس روشن
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جزء  1/12±0/03 gr/cm3 :Aدر Co 20
جرم حجمي گروت
آماده

جزء  1/02±0/02 gr/cm3 :Bدر Co 20
جزء  1/6±0/1 gr/cm :Cدر C 20
o

3

ترکیب  3جزء 2/0±0/1 gr/cm3 :در C 20
o

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

نسبت اختالط  3جزء

 5جزء  Aبه  2/5جزء  Bبه  22/5جزء C

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا
 35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد
جزء  :Aسطل  5کیلوگرمی

بستهبندی

جزء  :Bسطل  2/5کیلوگرمی
جزء  :Cکیسه  22/5کیلوگرمی

اطالعات عملکرد فنـی
روانـی مخلوط ()cm( )ASTM C827

ت
بـیش� از 25

زمان کاربری در )Pot Life( Co 25

45

ضخامت قابل اجرا ()cm

 1تا 10
ت
بـیش� از 3/5
گ
(گسیخت� بتـن)

گ
مقاومت چسبند� به بتـن ()MPa( )Pull off
حداقل مقاومت فشاری  7 ،1و  14روزه
()MPa( )ASTM C109
حداقل مقاومت ش
خم�  14روزه
()MPa( )ASTM C348
حداقل مقاومت ش
کش�  14روزه
()MPa( )ASTM C638
زمان قابل لمس شدن در دمای  25درجه
سانتـیگراد (ساعت)
زمان اجرای الیه بعدی در دمای  25درجه
سانتـیگراد (ساعت)
زمان رسیدن به مقاومت کامل در دمای 25
درجه سانتـیگراد (روز)

90 ،80 ،60
30
15
10
12
14

Strugrout Ker320

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
گروتهای سیمانـی و اپوکسـی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :با توجه به حجم گروتریزی و وزن مخصوص گروت
اپوکیس آماده محاسبه میگردد .برای پر کردن هر تم� مکعب فضای خایل
حدود  2000کیلوگرم گروت اپوکیس نـیاز است.
روش مرصف:
گ
 آماده سازی سطح زیر کار :باید سطح از کلیه آلود�ها ،روغن ،چربـی،رنگ ،مواد کیورینگ و آبگریزکنندههای سیلیکونـی یا سیالن و سایر عوامیل
پاک گردد .سطوح گروت ریزی کامال خشک و فاقد رطوبت (رطوبت ت
بس�
کم� از  )%4باشد .عمر بتـن ت
ت
بس� هم حداقل  28روز باشد.
ز
ز
ن
تم� و عاری از روغن
نـ� کامال باید ی
همچنـ� صفحه پلیت و بولتها و  ...ی
ی
ت
ز
نـ� کامال کن�ل گردند که درزگیـری شده و
و رنگ و  ...باشند .قالبها ی

نـ�وی هیدرواستاتـیک گروت ریزی را تحمل میکنند.
ی
اختالط :جزء  Bرا به جزء  Aاضافهکنـید و با یک مخلوط کن مناسب با دور
کند ت
کم� از  350دور در دقیقه (دریل و پره) به مدت یک دقیقه مخلوط
کنـید و سپس پودر را در ی ن
ح� همزدن و در مدت زمان  3دقیقه به مخلوط
جزء  Aو  Bاضافه کنـید و پس از رسیدن به مخلوط همگن مدت کوتاهی
اجازه دهید تا هوای اضافه مخلوط خارج گردد .مخلوط گروت اپوکیس
آماده اجراست .مخلوط آماده بالفاصله در ت
کم� از  15دقیقه مرصف گردد.
نحوه اعمال روی سطح :گروت ریزی به صورت پـیوسته از یک سمت انجام
شده و به سمت دیگر جریان یابد تا پر شدن کامل زیر صفحه تضمیـن
گ
ث
ین
حداک�
همچنـ� گروت از ارتفاع مناسب ریخته شود تا پر کنند� به
گردد.
ن
همچنـ� مقطع گروت ریزی
برسد .در حجمهای باال گروت پمپ گردد.
ی
باید جایـی برای خروج هوا داشته باشد.
ت
ن
تم�کاری :بالفاصله بعد از اجرا ،ی ز
یز
اکل� EPO
تجه�ات را با حالل اپوکیس اس� ی
یز
تم� و شستشو دهید.

زمان کاربری گروت را کاهش میدهد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اگروت  KER320در محیط زیست ریخته نشود و
هر گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه
انتقال پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک
نمیباشد ویل در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند.
برای مرصف ت
به� است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده
گردد .این محصول قبل از خشک شدن آتشگیـر میباشد .برای اطالعات
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.

محدودیتها
ت
ت
 تاس�اگروت  Ker320در ضخامتهای کم� از  1سانتـیم� استفاده نگردد.
 عمر بتـن زیر بـیس پلیت حداقل  28روز باشد.ت
 دمای هوا زمان اجرا تبـیش� از  5درجه سانتـیگراد و رطوبت هوا کم� از
 75درصد باشد.
ت
ت
 دمای سطوح گروت ریزی کم� از  3درجه بـیش� از نقطه شبنم نباشد.ت
 برای ضخامتهای گروت ریزی تسانتـیم� ،گروت ریزی در چند
بـیش� از 10
الیه صورت پذیرد.
 در زمان گروت ریزی در گرما دمای اجزای گروت باید  15تا  25درجه باشد.گرمای باالی مخلوط زمان کارپذیری را به شدت کاهش میدهد.
 مخلوط گروت را رقیق نکنـید. مواد را در حجم کم و عمق کم در ظرف مناسب مخلوط کنـید .اختالطدر حجم زیاد ماندن حرارت حاصل از واکنش گروت تازه را افزایش داده و
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
کفپوشهای صنعتـی و ساختمانـی

Strufloor CT
سیستم کفپوش رنگـی بتـن سخت دستپاش پودری
خالصهای از محصول
ت
اس�افلور  CTیک سخت کننده سطح بتـن پودری میباشد که به صورت
خشکه پاش (دستپاش) روی سطح بتـن تازه کفسازی اجرا میگردد تا یک
سطح مقاوم در برابر سایش ،ض�به و مواد شیمیایـی و با دوام باال ایجاد
کند .این محصول بسته به رده مقاومتـی حاوی سیمان پرتلند ،سنگدانه و
فیلرهای معدنـی دانهبندی شده (مانند سیلیس با خلوص باال ،سیلیکون
کارباید ،گرانولهای سخت معدنـی مثل مسباره و  )...با مقاومت سایشـی
بسیار باال و مواد معدنـی افزاینده مقاومت سایشـی ،افزودنـیهای
شیمایـی ،رنگدانه و  ...میباشد .این محصول در  3گرید کیل تردد سبک
( ،)Strufloor CTLمتوسط ( )Strufloor CTMو ی ن
سنگ� ()Strufloor CTH
ف
تولید میگردد و جهت ت
به�ین عملکرد برای اجرا روی بتـن الیا� طراحی
شده است.
ز
نـ� روی بتـن تازه اجرا گردد.
این محصول میتواند بصورت مالتـی ی
موارد كاربرد
سنگ�ن
بسته به گرید محصول مناسب برای ترافیکهای سبک ،متوسط و ی
میباشد که شامل موارد ذیل میشود:
 پارکینگهای طبقاتـی صنایع خودرویـی ،غذایـی ،دارویـی ،شیمیایـی ،نظامی و ... آشیانه هواپـیماها و ایستگاههای تم�و و قطار انواع انبارها ،اسکلهها و باراندازهانـ�وگاهی
 صنایع تپ�وشیمی و ی محوطه سازی و پـیست دوچرخهتعم� خودرو و ...
 انواع کارخانجات صنعتـی ،کارگاهها ،سالنهای یگ
ویژ� و مزایا
 مقاومت مکانـییک ،سایشـی و ض�بهای باال دوام باال و نفوذپذیری ی نپایـ�
 مقاومت خوب در برابر مواد شیمیایـی و هیدروکربنها سختـی باال مقاوم در برابر تولید گرد و خاکگ
رسخورد� پرسنل و ی ن
ماش� آالت
 بدون لغزش وگ
 بدون زنگ زد� تولید در رنگهای مختلف افزایش مقاومت سطح در برابر سیکل یخبندان اقتصادی و اجرای رسیع فاقد یون کلر142

استانداردها
ت
اس�افلور با الزامات استاندارد  EN 13813 ، ASTM C501و  BS 8204قابل
ارزیابـی میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری

پودر در رنگبندی مختلف و به سفارش ت
مش�ی
ز
ت
س� ،قرمز ،آبـی ،زرد ،قهوهای،
(مانند
خاکس�ی ،ب
مشیک و )...

دانسیته پودر

 1 /6 ±0 /1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم
آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا  35درجه
سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

کیسه  25کیلوگرمی

اطالعات عملکرد فنـی
مقاومت فشاری ()MPa( )EN 13892-2
مقاومت ش
خم� ()MPa( )EN 13892-2
مقاومت سایشـی (cm3/50( )EN 13892-3
)cm2
سختـی سنگدانهها ()Mohs scale

CTL
CTM
CTH
CTL
CTM
CTH
CTL
CTM
CTH
CTL
CTM
CTH

≥60
≥70
≥80
≥7
≥8
≥10
≤6
≤5
≤3
7/5
8
9

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :این محصول بسته به روش اجرا میـزان مرصف متفاوتـی
دارد:
 اجرا به صورت دستپاش یا پاشش با دستگاه پخش کننده پودر 3 :تا 7کیلوگرم در هر تم� مربع
 -اجرا به صورت پاشش مکانـییک با دستگاه پخش کننده پودر 3 :تا  6کیلوگرم

Strufloor CT

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
کفپوشهای صنعتـی و ساختمانـی

در هر تم� مربع
ت
میلیم� به میـزان  11تا
 اجرا به صورت مالتـی :برای ضخامت بیـن  5تا 10 22کیلوگرم در هر تم� مربع مرصف میگردد
کیفی ــت بتـ ــن پایهکفس ــازی :بتـ ــن کفس ــازی بای ــد دارای حداق ــل مقاوم ــت
 250 kg/cm2و دارای دانـــه بنـــدی مناســـب باشـــد .ت
بهـــر اســـت از
روانکننــده مناســب بــه میــزان کنـ تـرل شــده در بتـــن پایــه اســتفاده گــردد.
گ
اســتفاده بـــیش از حــد روانکننــده آب انداختــی بتـــن را کاهــش میدهــد
گ
و چســبند� الیهکفپــوش بتـــن ســخت بــه بتـــن پایــه را کاهــش میدهــد.
همچنــ ی ن
ـن در بتـــن پایــه از افزودنـــی ضــد یــخ اســتفاده نگــردد .درضمــن
درصـــد هـــوای بتــــن پایـــه نبایـــد از  3درصـــد تجـــاوز کنـــد .بتــــنهای
گسـ تـرده بایــد بــا دوربیـنلــ ی ز
ـزری از لحــاظ ارتفــاع و شــیب کنـ تـرل گردنــد و
بـــرای بتــــنریزیهای خطـــی میتـــوان قالبهـــای اطـــراف را تنظیـــم و
بتـ ــن را ب ــر اس ــاس لبهه ــا و ش ــیب قال ــب اجــرا ک ــرد.
زمان مناسب پاشش بتـن سخت دستپاش :پودر بتـن سخت Strufloor
 CTباید زمانـی اجرا گردد که بتـن وزن یک انسان را تحمل میکند ویل اثر
پای خفیفی برجا میماند (آزمایش با اثر پا) .این زمان بسته به دمای هوا و
متغیـ�
مشخصات بتـن و افزودنـی مرصف شده معموال بیـن  4تا  12ساعت
ی
است.
اختالط:
 به صورت پودر دستپاش :محصول پودری و آماده مرصف میباشد. به صورت مالت :برای مرصف به صورت مالتـی هر کیسه  25کیلوگرمیبا  3کیلوگرم آب و حدود  50تا  100گرم ت
اس�اپالست  N480بسته به روانـی
مورد نـیاز مخلوط گردد.
نحوه اعمال روی سطح:
 اجرا به صورت دستپاش :برای دستـیابـی به نتـیجه مطلوب پودر بایددر دو مرحله روی سطح پاشیده شود .در مرحله اول باید  2تا  4/5کیلو
( 65درصد کل پودر مورد نـیاز) پاشیده شود و بعد از اینکه الیه اول کامال
رطوبت را جذب کرد برای گوشهها و لبهها با ماله دستـی ماله ش
ک� شده و
سطح کیل ی ز
نـ� با ماله سینـی خوب ماله ش
ک� گردد .بالفاصله پس از اتمام
ماله ش
ک� مرحله اول باید پاشش مرحله دوم پودر انجام گردد .در مرحله
دوم باید  1تا  2/5کیلو ( 35درصد کل پودر مورد نـیاز) پاشیده شود و بعد
از جذب رطوبت این الیهگوشهها و لبهها ماله دستـی زده شود و کل سطح
با ماله سینـی تا رسیدن به سطح کامال یکنواخت ماله ش
ک� گردد .در صورت
نـیاز به سطح کامال صیقیل باید با ماله پروان ه کامال سطح ماله ش
ک� نهایـی
گردد.
 اجرا به صورت پاشش با دستگاه پخش کننده پودر :این دستگاهها قابلیتپاشش پودر در یک مرحله را دارند و کل پودر  3تا  6کیلوگرم باید در
یک مرحله پاشیده شود و بعد از جذب کامل رطوبت مراحل مانند پودر
دستپاش ادامه یابد.
 -اجرا به صورت مالتـی ( :)Fresh on Freshمالت آماده شده روی سطح

ت
میلیم� ریخته شود.
بتـن به میـزان  11تا  22کیلوگرم برای ضخامت  5تا 10
ت
ن
برای ضخامتهای مختلف توسط شمشه لبه دار قبل از ریخ� مالت باید
سطح بتـن به اندازه ضخامت مورد نظر برداشته شود .سپس مالت ریخته
شده با شمشه بدون تـیغه اضافهکامال پخش و مسطح گردد .بعد از آن به
وسیله ماله سینـی و در انتها با ماله پروانه ماله ش
ک� گردد .برایگوشهها و
لبهها از ماله دستـی استفاده گردد.
عملآوری :از خشک شدن رسیع سطح جلوگیـری کنـید و به مدت  5تا 7
ین
همچنـ� میتوانـید بالفاصله بعد از
روز کامال مرطوب نگه داشته شود.
ک� از محصول ت
اتمام ماله ش
اس�اکیور  SW50جهت عملآوری استفادهکنـید.
زمان کاربری:
 بعد  7روز برای عبور عابران پـیاده بعد از  14روز برای ترافیک سبک بعد  28روز برای کاربری نهایـیمحیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�افلور  CTدر محیط زیست ریخته نشود و هر گونه
شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا
کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل به
علت قلیایـی بودن در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت
کند .برای مرصف ت
به� است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده
ت
گردد .برای اطالعات بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
کفپوشهای صنعتـی و ساختمانـی

Strufloor S80
ســیلر ســخت کننــده ،آبگریــز کننــده و ضــد لــک ســطح بتـــن و
مــات سیمانـــی بــر پایــه نانــو ســیلیکون
خالصهای از محصول
ت
اس�افلور  S80بر پایه ترکیبات سیلیکونـی اصالح شده با استفاده از
تکنولوژی نانو میباشد که در سطح بتـن یا مالت سیمانـی نفوذ کرده و با
واکنش با مواد حاصل از واکنش هیدراتاسیون سیمان منافذ بتـن را مسدود
کرده و سطحی تم�اکم با مقاومت سایشـی باال ،آببند و آبگریز ایجاد
میکند که در برابر لک و رشد قارچ و ت
باک�ی ی ز
نـ� مقاوم است.
این محصول بدون خاصیت آبگریزی با کد  Strufloor S70ی ز
نـ� ارائه
میگردد.
موارد كاربرد
 جهت افزایش مقاومت سایشـی کفهای بتـنـی برای آببند و آبگریز کردن کفهای بتـنـی و نماهای سیمانـی جهت ضد لک ،چربـی ،روغن شدن سطح کفهای بتـنـی جهت بهبود کیفیت و مقاومت سطوح در تماس با مواد شیمیایـیگ
ویژ� و مزایا
 کاهش تولید گرد و غبار کفهای بتـنـی افزایش مقاومت سطح در برابر چربـی ،روغن ،مواد شیمیایـی و ... افزایش تراکم سطحی بتـن و افزایش مقاومت سایشـی آن آببند و آبگریز کردن سطوح سیمانـی راحتـی استفاده و کاهش هزینهها بدون بو و فاقد حالل فاقد یون کلریداستانداردها
ت
اس�افلور  S80با الزامات استاندارد  BS EN 1504-2قابل ارزیابـی میباشد
و مطابق با استاندارد  BS EN 1504-9قابل اجرا میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری

بـ�نگ یا کمی زرد
مایع ی

جرم حجمی

 1 /1 ±0 /0 5 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر
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زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم
آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا  35درجه
سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالن  4و  20کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :این محصول بسته به روش اجرا و جذب آب و منافذ سطح
بتـن بیـن  150تا  350گرم در هر تم� مربع مرصف میگردد.
گ
آماده سازی سطح زیر کار :باید سطح از کلیه آلود�ها ،روغن ،چربـی،
رنگ ،مواد کیورینگ و سایر عوامیل که از نفوذ ت
اس�افلور  S80جلوگیـری
ین
همچنـ� سطح زیر کار باید به مدت  48ساعت کامال
میکنند پاک گردد.
ت
خشک باشد .عمر بتـن پایه به� است که حداقل  28روز باشد و در صورت
نـیاز ت
کم� از  14روز نباشد.
اختالط :محصول آماده مرصف میباشد و نباید با ی ز
چ�ی مخلوط گردد.
نحوه اعمال روی سطح :ت
اس�ی یا قلم مو و رول
اس�افلور  S80به وسیله پ
قابل اجرا است .تا جایـی که سطح جذب آب دارد باید اجرا شده و از ماندن
اضا� تا حد امکان جلوگیـری گردد در صورت ماندن مواد ف
مواد ف
اضا� روی
سطح بعد از ژل شدن کامل برای اینکه سطح لک نشود کامال شسته شود.
عملآوری :از خشک شدن رسیع سطح جلوگیـری کنـید و به مدت  5تا 7
ین
همچنـ� میتوانـید بالفاصله بعد از
روز کامال مرطوب نگه داشته شود.
گیـرش بتـن از محصول ت
اس�اکیور  SW50جهت عملآوری استفادهکنـید.
سطح بعد  24ساعت قابل مرصف میباشد.
یز
تم�کاری :بالفاصله بعد از اتمام کار ظروف و ابزار شسته شود.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�افلور  S80در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه
شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا
کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در
تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

Strufloor S80
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مواد
ی
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مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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Strufloor EPO1205
سیســتم کفپــوش اپوکــی اصــاح شــده بــدون حــال
بــا دوام بــاال
خالصهای از محصول
ت
اس�افلور  EPO1205یک سیستم کفپوش اپوکیس بـیس فنل و هاردنر پیل
آمینـی اصالح شده و بدون حالل با عملکرد باال میباشد که یک سطح کامال
یکپارچه ،سخت و مقاوم در برابر روغن ،مواد هیدروکربنـی و حالل ها
ایجاد میکند .این محصول شامل  3بخش ذیل میباشد:
 1پرایمر سطح زیر کارStrufloor EPO1205-Prim : 2الیه میانهStrufloor EPO1205-Mid : 3الیه رویه محافظStrufloor EPO1205-Top :موارد كاربرد
– انواع پارکینگهای عمومی
– انواع مراکز بهداشتـی و درمانـی مانند بـیمارستانها و آزمایشگاهها،
درمانگاهها
– کفسازی انبارها و انواع سالنهای تولیدات صنعتـی
دارو�
غذا� و يي
– پوشش کف صنایع تولید مواد يي
تعم�ات و تولید ماشیـن و سالن رنگ خودروسازیها
– کفپوش گاراژهای
ی
گ
ویژ� و مزایا
گ
 چسبند� باال به انواع مصالح ساختمانـی شامل بتـن ،سنگ ،موزائیک،چوب و ...
 خودتراز با روانـی باال دارای مقاومت باالی مکانـییک و سایشـی مقاومت باال در برابر هیدروکربنها و مواد شیمیایـی شامل روغن،اسیدهای ضعیف ،آب دریا و ...
 بدون درز ،قابل شستشو وآببند آنتـی تباک�یال
 اجرای آسان و قابل اجرا به روشهای مختلف مانند پوست پرتقایل،سیلیس پاش و ...
 فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�افلور  EPO1205با الزامات استاندارد  EN 1504مطابقت دارد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری
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بـ�نگ تا کمی زرد
جزء  :Aمایع ی
بـ�نگ تا کمی زرد
جزء  :Bمایع ی

جرم حجمي

ترکیب  2جزء 0 /9 ±0 /0 5 gr/cm3 :در Co 20

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم
آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا  35درجه
سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

در بستهبندی مجموع  20کیلوگرم

بخش میانه :Strufloor EPO1205-Mid
بـ�نگ تا کمی زرد
جزء  :Aمایع ی
شکل ظاهری

بـ�نگ تا کمی زرد
جزء  :Bمایع ی
جزء  :Cپودر طویس یا سفید رنگ

جرم حجمي

ترکیب  3جزء 1 /6 ±0 /0 5 gr/cm3 :در Co 20

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم
آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا  35درجه
سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

در بستهبندی مجموع  30کیلوگرم

بخش رویه :Strufloor EPO1205-Top
شکل ظاهری

بـ�نگ تا کمی زرد
جزء  :Aمایع ی
ت
جزء  :Bرنگ دلخواه مش�ی

جرم حجمي

ترکیب  2جزء 1 /4 ±0 /05 gr/cm3 :در Co 20

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

مخلوط :مایع به رنگ دلخواه ت
مش�ی

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
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ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم
آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا  35درجه
سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

در بستهبندی مجموع  25کیلوگرم

اطالعات عملکرد فنـی
روانـی مخلوط ()cm( )ASTM C827

ت
بـیش� از 25

زمان کاربری در )Pot Life( Co 25

45

ضخامت قابل اجرا ()cm

 1/5تا 3
ت
بـیش� از 3/5
گ
(گسیخت� بتـن)

گ
مقاومت چسبند� به بتـن ()MPa( )Pull off
حداقل مقاومت فشاری  7 ،1و  14روزه
()MPa( )ASTM C109
حداقل مقاومت ش
خم�  14روزه
()MPa( )ASTM C348
حداقل مقاومت ش
کش�  14روزه
()MPa( )ASTM C638
زمان قابل لمس شدن در دمای  25درجه
سانتـیگراد (ساعت)
زمان رسیدن بهکاربری کامل در دمای  25درجه
سانتـیگراد (روز)

80 ،60 ،45
20
12
 8تا 12
14

یز
م�ان و نحوه مرصف
بخش پرایمر :Strufloor EPO1205-Prim
میـزان مرصف بخش پرایمر  :Primبسته به تخلل سطح زیر کار و زبری و
جذب آب آن مرصف پرایمر اپوکیس بیـن  150تا  250گرم در هر تم� مربع
از سطح میباشد.
روش مرصف بخش پرایمر :Prim
گ
 آماده سازی سطح زیر کار بخش پرایمر  :Primباید سطح از کلیه آلود�ها،روغن ،چربـی ،رنگ ،مواد کیورینگ و آبگریزکنندههای سیلیکونـی یا
سیالن و سایر عوامیل پاک گردد .سطوح اجرایـی پرایمر اپوکیس باید کامال
کم� از  )%4باشد .عمر بتـن ت
بس� ت
خشک و فاقد رطوبت (رطوبت ت
بس� هم
حداقل  28روز باشد.
اختالط بخش پرایمر  :Primجزء  Bرا به جزء  Aاضافهکنـید و با یک مخلوط
کن مناسب با دور کند ت
کم� از  350دور در دقیقه (دریل و پره) به مدت 3
دقیقه مخلوط کنـید و پس از رسیدن به مخلوط همگن مدت کوتاهی اجازه
دهید تا هوای اضافه مخلوط خارج گردد .مخلوط پرایمر اپوکیس آماده

اجراست .مخلوط آماده بالفاصله در ت
کم� از  15دقیقه مرصف گردد.
نحوه اعمال روی سطح بخش پرایمر  :Primپرایمر اپوکیس به وسیله رول
مخصوص اجرا میگردد.
ز
یز
تجه�ات را با حالل
تم�کاری بخش پرایمر  :Primبالفاصله بعد از اجرا ،ی
ت
ز
ن
تم� و شستشو دهید.
اکل�  EPOی
اپوکیس اس� ی
بخش پرایمر :Strufloor EPO1205-Mid
میـزان مرصف بخش میانـی  :Midبسته به ضخامت اجرای الیه میانـی که
ت
میلیم� میباشد میـزان مرصف بیـن  1/6تا  4کیلوگرم در
معموال بیـن  1تا 2/5
هر تم� مربع سطح کفسازی از الیه میانهکفپوش اپوکیس استفاده میگردد.
روش مرصف بخش الیه میانـی :Mid
 آماده سازی سطح زیر کار بخش میانـی  :Midقبل از این الیه باید پرایمراپوکیس استفاده گردد و پس از خشک شدن پرایمر الیه میانهکفپوش اپوکیس
روی آن اجرا گردد.
اختالط بخش میانـی  :Midجزء  Bرا به جزء  Aاضافهکنـید و با یک مخلوط
کن مناسب با دور کند ت
کم� از  350دور در دقیقه (دریل و پره) به مدت
 1دقیقه مخلوط کرده و بعد از آن جزء پودری  Cرا به آرامی و در حال
اختالط به آن اضافه و حدود  3دقیقهکامال مخلوط کنـید و پس از رسیدن
به مخلوط همگن مدت کوتاهی اجازه دهید تا هوای اضافه مخلوط خارج
گردد .مخلوط الیه میانـی کفپوش اپوکیس آماده میباشد و باید در ت
کم� از
 45دقیقه اجرا گردد.
نحوه اعمال روی سطح بخش میانـی  :Midالیه میانـی به صورت نواری
روی کف ریخته شده و با ماله دندانه دار که بسته به ضخامت مورد نـیاز
انتخاب میشود روی سطح کامال به صورت یکنواخت پخش میگردد و پس
از حدود  10دقیقه به وسیله غلطک مخصوص هواگیـری کفپوش اپوکیس
سطح الیه میانه هواگیـری میگردد.
ز
یز
تجه�ات را با حالل
تم�کاری بخش میانـی  :Midبالفاصله بعد از اجرا ،ی
اپوکیس ت
اکل�  EPOی ز
اس� ی ن
تم� و شستشو دهید.
بخش الیه رویه :Top-Strufloor EPO1205
میـزان مرصف بخش رویه  :Topبسته به ضخامت اجرای الیه رویهکه معموال
ت
میلیم� میباشد میـزان مرصف بیـن  0/7تا  1/4کیلوگرم در هر
بیـن  0/5تا 1
تم� مربع سطح کفسازی از الیه رویهکفپوش اپوکیس استفاده میگردد.
روش مرصف بخش الیه رویه :Top
 آماده سازی سطح زیر کار بخش رویه  :Topقبل از این الیه باید الیهمیانهکفپوش اپوکیس استفاده گردد و پس از خشک شدن الیه میانه ،الیه
رویهکفپوش اپوکیس روی آن اجرا گردد.
اختالط بخش رویه  :Topجزء  Bرا به جزء  Aاضافهکنـید و با یک مخلوط
کن مناسب با دور کند ت
کم� از  350دور در دقیقه (دریل و پره) به مدت 3
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دقیقه مخلوط کنـید و پس از رسیدن به مخلوط همگن مدت کوتاهی اجازه
دهید تا هوای اضافه مخلوط خارج گردد .مخلوط الیه رویهکفپوش اپوکیس
آماده میباشد و باید در  45دقیقه اجرا گردد.
نحوه اعمال روی سطح بخش رویه  :Topالیه رویه به صورت نواری روی
کف ریخته شده و با ماله دندانه دار یا غلطک مخصوص که بسته به
ضخامت مورد نـیاز انتخاب میشود روی سطح کامال به صورت یکنواخت
پخش میگردد و پس از حدود  10دقیقه به وسیله غلطک مخصوص
هواگیـری کفپوش اپوکیس سطح الیه رویه هواگیـری میگردد.
تم�کاری بخش رویه  :Topبالفاصله بعد از اجرا ،ی ز
یز
تجه�ات را با حالل
اپوکیس ت
اکل�  EPOی ز
اس� ی ن
تم� و شستشو دهید.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�افلور  CTدر محیط زیست ریخته نشود و هر گونه
شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا
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کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل به
علت قلیایـی بودن در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت
کند .برای مرصف ت
به� است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده
گردد .برای اطالعات ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
ت
اختـیار مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
کفپوشهای صنعتـی و ساختمانـی
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
چسبهای کاشـی

Strutile C50

چســب کاشـــی پــودری الیـ ف
ـا� ویــژه بــا عملکــرد بــاال
و ضــد آب بــر پایــه ســیمان
خالصهای از محصول
ت
اس�اتایل  C50یک چسب کاشـی حاوی سیمان پرتلند ،فیلرهای معدنـی،
پلیمرهای چسباننده و آببند و الیاف میباشد برای نصب انواع کاشـی،
رسامیک ،سنگ و  ...در داخل و خارج ساختمان استفاده میگردد .این
گ
ین
همچنـ� از چسبند� بسیار باالیـی برخوردار
محصول کامال ضد آب بوده و
است.

موارد كاربرد
 برای استفاده در داخل و خارج ساختمان مناسب برای استفاده در سطوح عمودی و افقی برای نصب انواع کاشـی ،رسامیک ،پرسالن ،سنگ ،آجر ،سنگ مصنوعیو ...
 مناسب استفاده در استخرها ،آب نماها ،رسویسهای بهداشتـی ،پشتبام ،نما و هر سطحی که در تماس دائم با آب میباشد
 مناسب استفاده روی سطوح کاشـی قدیمی ،آجری ،بتـنـی ،قطعات پـیشساخته ،گچ ،پنل کچی ،پوششهای آب بند و ...
گ
ویژ� و مزایا
 آببند و با نفوذپذیری ی نپایـ� و حفظ کارایـی دراز مدت در محیطهای
اشباع
 مقاوم در برابر لغزش مقاومت باال در برابر سیکل یخبندانگ
 بدون انقباض و ترک خورد� مقاومت در برابر مواد شیمیایـی ،اسیدهای ضعیف و عوامل محیطی انعطاف پذیر و مقاومت در دمای  30-تا  80درجه سانتـیگراد غیـر سمی و قابل استفاده برای آب ش�ب و پروش ماهی و ... فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اتایل  C50با الزامات استانداردهای  ISIRI 12492و  EN 12004منطبق
میباشد.
اطالعات محصول
شکل ظاهری
دانسیته پودر
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ت
خاکس�ی
پودر سفید و
 1 /4 5 ±0 /1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

دانسیته مالت آماده

 1 /8 ±0 /1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

نسبت اختالط آب
به پودر

حدود  25تا  30درصد

زمان مجاز استفاده از
مالت آماده

حدود  60دقیقه در  23درجه سانتـیگراد

زمان راه ت ن
رف�

 24ساعت

کاربری نهایـی

 14روز

گ
مقاومت چسبند�
گ
مقاومت چسبند�
بعد از اشباع شدن
با آب
گ
مقاومت چسبند�
بعد از سیکل
یخبندان

ت
بـیش� از  MPa 1بعد  28روز
ت
بـیش� از MPa 0/8
ت
بـیش� از MPa 0/8

لغزش

ت
کم� از mm 0/5

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا
 35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

کیسه  20کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :بسته به ضخامت اجرای محصول متفاوت بوده و بیـن  2تا
 5کیلوگرم در هر تم� مربع مرصف میگردد.
گ
آماده سازی سطح زیر کار :باید سطح کاشـی کاری از کلیه آلود�ها ،روغن،
گ
چسبند� چسب کاشـی به ت
بس� جلوگیـری میکنند
رنگ و سایر عوامیل که از
به� است عمر بتـن یا مالت ت
پاک گردد .ت
بس� حداقل  28روز باشد .سطوح
خشک و فاقد نم باید به وسیله آب کامال مرطوب گردند ویل آب اضافه
در سطح باقـی نماند .سطوح ناهموار به وسیله ترمیم کننده ت
اس�اتاپ
 RM450ترمیم گردد .برای سطوح گچی و بتـن سبک و سطوح با جذب آب
زیاد حدود  3ساعت قبل از کاشـی کاری سطح با ت
اس�اباند  Acro7به صورت
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پرایمر (ترکیب  1به  2با آب) اشباع گردد.
اختالط :برای اختالط ،آب الزم وزن و در مخزن مناسب ریخته و سپس
پودر به تدریج به آن اضافه گردد .چسب کاشـی با حدود  25تا  30درصد
وزنـی پودر با آب به وسیله دریل پره مخلوط شده تا یک مالت همگن ایجاد
شده و پس از ت
اس�احت  3دقیقهای به مالت ،دوباره اختالط انجام گردد.
این مالت آماده چسب کاشـی در ت
کم� از  60دقیقه مرصف گردد.
نحوه اعمال روی سطح :چسب با کاردک شیار دار روی سطح کشیده شود
ش
پـیچ� رو سطح نصب گردد .توجه داشته باشید
و سپس کاشـی با فشار
که چسب کاشـی اجرا شده روی سطح تا  25دقیقه قابلیت کاشـیکاری دارد.
حداقل  60درصد پشت کاشـی باید با چسب اجرا شده روی ت
بس� درگیـر
شود .دمای سطح اجرا ی ز
نـ� بیـن  10تا  40درجه باشد.
ت
ش
بندک� بعد از  28روز انجام گردد ویل درصورت نـیاز حداقل
به� است که
 3روز از زمان کاشـی کاری گذشته باشد
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اتایل  C50در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه
شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا
کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل به
علت قلیایـی بودن در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت
کند .برای مرصف ت
به� است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده
گردد .برای اطالعات ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
چسبهای کاشـی

Strutile C20

چسب کاشـی و رسامیک پودری ف
الیا� بر پایه سیمان
خالصهای از محصول
ت
اس�اتایل  C20یک چسب کاشـی حاوی سیمان پرتلند ،فیلرهای معدنـی،
پلیمرهای چسباننده و الیاف میباشد برای نصب انواع کاشـی ،رسامیک،
سنگ و  ...در کف و در داخل ساختمان استفاده میگردد .این محصول
با اصالح به وسیله چسب بتـن ت
اس�اباند  Acro7به میـزان  5تا  10درصد
وزن چسب کاشـی برای سطوح خارجی و در تماس با آب و سطوح عمودی
کاربرد دارد.

گ
 چسبند� بسیار باال به انواع مصالح بدون انقباض و ترک مقاومت در برابر مواد شیمیایـی ،اسیدهای ضعیف و عوامل محیطی انعطافپذیر و مقاومت در دمای  30-تا  80درجه سانتـیگراد غیـر سمی و قابل استفاده برای آب ش�ب و پروش ماهی و ... راحتـی اجرا -فاقد یون کلر

موارد كاربرد
به صورت تک جزئـی:
 برای استفاده در داخل ساختمان مناسب برای استفاده در سطوح افقی برای نصب انواع کاشـی ،رسامیک ،پرسالن ،سنگ ،آجر ،سنگ مصنوعیو  ...در کف
به صورت دو جزئـی اصالح شده با چسب ت
اس�اباند :Acro7
 برای استفاده در داخل و خارج ساختمان مناسب برای استفاده در سطوح افقی و عمودی برای نصب انواع کاشـی ،رسامیک ،پرسالن ،سنگ ،آجر ،سنگ مصنوعیو  ...در کف و دیوار
 مناسب استفاده در استخرها ،آب نماها ،رسویسهای بهداشتـی ،پشتبام ،نما و هر سطحی که در تماس دائم با آب میباشد
 مناسب استفاده روی سطوح کاشـی قدیمی ،آجری ،بتـنـی ،قطعات پـیشساخته ،گچ ،پنل کچی ،پوششهای آب بند و ...

استانداردها
ت
اس�اتایل  C20با الزامات استانداردهای  ISIRI 12492و  EN 12004منطبق
میباشد.

گ
ویژ� و مزایا
به صورت تک جزئـی:
گ
 بدون انقباض و ترک خورد�گ
 چسبند� خوب به انواع مصالح مقاوم در برابر لغزش راحتـی اجرا مقاومت در برابر نم و رطوبت فاقد یون کلرت
به صورت دو جزئـی اصالح شده با چسب اس�اباند :Acro7
 آببند و با نفوذپذیری ی نپایـ� و حفظ کارایـی دراز مدت در محیطهای
اشباع
 مقاوم در برابر لغزش مقاومت باال در برابر سیکل یخبندان152

اطالعات محصول
شکل ظاهری

ت
خاکس�ی
پودر سفید و

دانسیته پودر

 1 /45 ±0 /1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

دانسیته مالت آماده

 1 /8 ±0 /1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

نسبت اختالط آب
به پودر

حدود  25تا  30درصد

زمان مجاز استفاده
از مالت آماده

حدود  60دقیقه در  23درجه سانتـیگراد

زمان راه ت ن
رف�

 24ساعت

کاربری نهایـی

 14روز

گ
مقاومت چسبند�

ت
بـیش� از  MPa 0/5بعد  28روز

لغزش

ت
کم� از mm 0/5

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا
 35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

کیسه  20کیلوگرمی

Strutile C20

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
چسبهای کاشـی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :بسته به ضخامت اجرای محصول متفاوت میباشد و بیـن 2
تا  5کیلوگرم در هر تم� مربع مرصف میگردد.
گ
آماده سازی سطح زیر کار :باید سطح کاشـی کاری از کلیه آلود�ها ،روغن،
گ
چسبند� چسب کاشـی به ت
بس� جلوگیـری میکنند
رنگ و سایر عوامیل که از
ت
پاک گردد .ت
به� است عمر بتـن یا مالت بس� حداقل  28روز باشد .سطوح
خشک و فاقد نم باید به وسیله آب کامال مرطوب گردند ویل آب اضافه
در سطح باقـی نماند .سطوح ناهموار به وسیله ترمیم کننده ت
اس�اتاپ
 RM450ترمیم گردد .برای سطوح گچی و بتـن سبک و سطوح با جذب آب
زیاد حدود  3ساعت قبل از کاشـی کاری سطح با ت
اس�اباند  Acro7به صورت
پرایمر (ترکیب  1به  2با آب) اشباع گردد.
اختالط :برای اختالط آب الزم وزن و در مخزن مناسب ریخته و سپس پودر
به تدریج به آن اضافه گردد .چسب کاشـی با حدود  25تا  30درصد وزنـی
پودر با آب به وسیله دریل پره مخلوط شده تا یک مالت همگن ایجاد گردد و
پس از ت
اس�احت  3دقیقهای به مالت دوباره اختالط انجام گردد .این مالت
ت
آماده چسب کاشـی در کم� از  60دقیقه مرصف گردد.
گ
به صورت  2جزئـی :برای اصالح خواص چسب و افزایش چسبند� و
آببندی محصول با چسب ت
اس�اباند  Acro7مخلوط گردد .به میـزان چسب
ف
مرص� از آب اختالط باید کم گردد.
نحوه اعمال روی سطح :چسب با کاردک شیار دار روی سطح کشیده شود
ش
پـیچ� رو سطح نصب گردد .توجه داشته باشید
و سپس کاشـی با فشار
که چسب کاشـی اجرا شده روی سطح تا  25دقیقه قابلیت کاشـیکاری دارد.

حداقل  60درصد پشت کاشـی باید با چسب اجرا شده روی ت
بس� درگیـر
شود .دمای سطح اجرا ی ز
نـ� بیـن  10تا  40درجه باشد.
ت
ش
بندک� بعد از  28روز انجام گردد ویل درصورت نـیاز حداقل
به� است که
 3روز از زمان کاشـی کاری گذشته باشد
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اتایل  C20در محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
به علت قلیایـی بودن در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت
کند .برای مرصف ت
به� است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده
ت
گردد .برای اطالعات بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
چسبهای کاشـی

Strutile PH4
خم�ی ویژه ضد آب با عملکرد باال
چسب کاشـی ی
خالصهای از محصول
ت
خم�ی ویژه ضد آب بر پایه پلیمرهای
اس�اتایل  PH4یک چسب کاشـی ی
آببند و چسباننده ،فیلرهای معدنـی و غلظت دهنده و  ...میباشد .این
چسب آماده مرصف و یک جزئـی و برای چسباندن انواع کاشـی ،سنگ و ...
بر روی دیوار و سطوح عمودی کاربرد دارد.
موارد كاربرد
 برای استفاده در داخل و خارج ساختمان مناسب برای استفاده در سطوح عمودی برای نصب انواع کاشـی ،رسامیک ،پرسالن ،سنگ ،آجر ،سنگ مصنوعیو  ...در کف
 مناسب استفاده در تماس با رطوبت مانند استخرها ،آب نماها،رسویسهای بهداشتـی ،نما
 مناسب استفاده روی سطوح کاشـی قدیمی ،آجری ،بتـنـی ،قطعات پـیشساخته ،گچ ،پنل کچی ،پوششهای سطحی و ...
گ
ویژ� و مزایا
گ
 بدون انقباض و ترک خورد�گ
 چسبند� اولیه و نهایـی عایل به انواع مصالح آماده مرصف و راحتـی اجرا مقاومت در برابر نم و رطوبت مقاوم در برابر لغزش فاقد یون کلر مقاومت باال در برابر سیکل یخبندان فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اتایل  PH4با الزامات استانداردهای  ISIRI 12492و  EN 12004منطبق
میباشد.
اطالعات محصول
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شکل ظاهری

خم� با قوام سفید یا کرم
ی

دانسیته

 1 /7 ±0 /1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

کاربری نهایـی

 14روز

گ
مقاومت چسبند�
اولیه

ت
بـیش� از  MPa 1بعد  28روز

لغزش

ت
کم� از mm 0/5

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا
 35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

سطل  4و  11کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :بسته به ضخامت اجرای محصول متفاوت میباشد و بیـن 2
تا  5کیلوگرم در هر تم� مربع مرصف میگردد.
گ
آماده سازی سطح زیر کار :باید سطح کاشـی کاری از کلیه آلود�ها ،روغن،
گ
چسبند� چسب کاشـی به ت
بس� جلوگیـری میکنند
رنگ و سایر عوامیل که از
ت
پاک گردد .ت
به� است عمر بتـن یا مالت بس� حداقل  28روز باشد .سطوح
خشک و فاقد نم باید به وسیله آب کامال مرطوب گردند ویل آب اضافه
در سطح باقـی نماند .سطوح ناهموار به وسیله ترمیم کننده ت
اس�اتاپ
 RM450ترمیم گردد .برای سطوح گچی و بتـن سبک و سطوح با جذب آب
زیاد حدود  3ساعت قبل از کاشـی کاری سطح با ت
اس�اباند  Acro7به صورت
پرایمر (ترکیب  1به  2با آب) اشباع گردد.
اختالط :محصول آماده مرصف میباشد.
نحوه اعمال روی سطح :چسب با کاردک شیاردار روی سطح کشیده شود
ش
پـیچ� رو سطح نصب گردد .توجه داشته باشید
و سپس کاشـی با فشار
که چسب کاشـی اجرا شده روی سطح تا  30دقیقه قابلیت کاشـیکاری دارد.
حداقل  60درصد پشت کاشـی باید با چسب اجرا شده روی ت
بس� درگیـر
شود .دمای سطح اجرا ی ز
نـ� بیـن  10تا  40درجه باشد.
ت
ش
بندک� بعد از  28روز انجام گردد ویل درصورت نـیاز حداقل
به� است که
 3روز از زمان کاشـی کاری گذشته باشد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اتایل  PH4در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه
شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا
کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در

Strutile PH4

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
چسبهای کاشـی

تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری

ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
چسبهای کاشـی

Strutile GR110

پودر ویژه بندکشـی آببند ،آنتـی ت
باک�یال و آبگریز

خالصهای از محصول
ت
ش
اس�اتایل  GR110یک پودر بندک� نرم رنگـی حاوی سیمان پرتلند،
فیلرهای معدنـی ،پلیمرهای چسباننده ،مواد آبگریز کننده و مواد آنتـی
ت
باک�یال میباشد کهکامال آببند ،با دوام باال ،آبگریز و با جذب آب کم
و آنتـی ت
تغیـ� رنگ میباشد .این محصول برای
باک�یال و مقاوم در برابر ی
ت
میلیم� کاربرد دارد.
درزهای  2تا 10
موارد كاربرد
ش
بندک� انواع کاشـی ،رسامیک ،سنگ ،موزائیک و ...
ش
 بندک� سطوح در تماس دائم با آب مثل رسویسهای بهداشتـی ،پشتبام ،استخر و ...
ش
بندک� انواع درزهای بدون حرکت
ش
ش
 بندک� استخر ماهی و آب �بگ
ویژ� و مزایا
 آببند ،آبگریز و با نفوذپذیری ی نپایـ� و جذب آب کم
 کامال نرم و ایجاد سطح صاف مقاوم در برابر قارچ و کپک مقاومت باال در برابر سیکل یخبندانگ
 بدون انقباض و ترک خورد� قابل تولید در رنگهای مختلف درخواستـی مقاومت در برابر مواد شیمیایـی ،اسیدهای ضعیف و عوامل محیطی غیـر سمی و قابل استفاده برای آب ش�ب و پروش ماهی و ... فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اتایل  GR110با الزامات استاندارد  BS 5980و BS EN 13888 CG2
قابل ارزیابـی میباشد.
اطالعات محصول
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شکل ظاهری

ش
سفار�
پودر در رنگ بندی

دانسیته پودر

 1 /5 ±0 /1 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

نسبت اختالط آب
به پودر

حدود  25تا  30درصد

زمان مجاز استفاده
از مالت آماده

حدود  45دقیقه در  23درجه سانتـیگراد

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا
 35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

کیسه  5 ،1و  20کیلوگرمی

اطالعات عملکرد فنـی
زمان الزم برای عبور عابرپـیاده پس از اجرا

 24ساعت

زمان مجاز استفاده از مالت آماده

حدود  45دقیقه در Co 23

دمای رسویس

 -20تا Co +80

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :بسته ابعاد کاشـی ،عرض و عمق درز میـزان مرصف میتواند
متغیـ� باشد .جهت محاسبه میـزان
از  200گرم تا  1کیلوگرم در هر تم�
ی
مرصف دقیق با بخش فنـی ت
اس�امیکس تماس بگیـرید.
گ
آماده سازی سطح زیر کار :باید درزها از کلیه آلود�ها ،روغن ،و سایر
گ
ش
بندک� کاشـی به جداره درز جلوگیـری
عوامیل که از چسبند� مالت
میکنند پاک گردد .ت
به� است عمر کاشـی کاری حداقل  28روز باشد.
درزهای خشک و فاقد نم باید به وسیله آب کامال مرطوب گردند ویل آب
اضافه در درز باقـی نماند.
اختالط :برای اختالط آب الزم وزن و در مخزن مناسب ریخته و سپس پودر
ش
بندک� ویژه با حدود  25تا  30درصد
به تدریج به آن اضافه گردد .پودر
ش
وزنـی پودر با آب به وسیله دریل پره مخلوط شده تا یک مالت بندک�
همگن ایجاد گردد و پس از ت
اس�احت  3دقیقهای به مالت دوباره اختالط
انجام گردد .این مالت در ت
کم� از  45دقیقه مرصف گردد.
ش
بندک� با کاردک پالستـییک اجرا گردد.
نحوه اعمال روی سطح :مالت آماده
خم�ی خارج شد سطح کار
بعد از گذشت حدود  20دقیقهکه مالت از حالت ی
با اسفنج مرطوب ی ز
تم� گردد .دمای سطح اجرا باید بیـن  10تا  40درجه باشد.
ت
ش
میلیم� مناسب است.
بندک� درزهای  2تا 10
این مالت برای

Strutile GR110

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
چسبهای کاشـی

همچنـ� برای درزهای در کف میتوان مخلوط را با آب ت
ین
بـیش� و به صورت
گ
ت
ش
دوغابـی اجرا کرد تا پرکنند� مالت بندک� به� گردد.
عملآوری :از خشک شدن رسیع این مواد روی سطح جلوگیـری کنـید و به
مدت  24تا  48ساعت کامال مرطوب نگه داشته شود
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اتایل  GR110در محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
به علت ئ
قلیا� بودن در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت
کند .برای مرصف ت
به� است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده
گردد .برای اطالعات ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
روغنهای قالب

Strumould WRA
روغن رهاساز قالب بر پایه آب با عملکرد رهاسازی باال
خالصهای از محصول
ت
اس�امولد  WRAیک روغن رهاساز قالب غیـر سمی ،غیـر سوزش آور و بر
پایه روغنهای گیاهی محلول در آب میباشد که یک سطح تم�اکم ،ی ز
تم�
و سالم از بتـن را ارئه میدهد و عملکرد آن به گونهای میباشد که ت
کم�ین
حباب هوا روی سطح باقـی بماند .این محصول توسط تـیم تحقیق و
اس�امیکس توسعه یافته تا ت
شیمیا� صنعت ساختمان ت
کم�ین
توسعه مواد
ی
تغیـ� رنگ و ظاهر بتـن را داشته باشد و سطح دچار افت کیفی نگردد.
ی
همچنـ� این محصول قابل اسپـری شدن ی ز
ین
نـ� میباشد و رسعت کار را باال
می ب�د.
موارد كاربرد
فای�گالس ،پالستـییک،
چوبـی،
فلزی،
مانند
مختلف
های
ب
قال
 رهاسازیب
آلومینـیوم و ...
 تولید انواع قطعات پـیش ساخته بتـنهای اکسپوز (نما) رهاسازی انواع سنگ مصنوعی و سمنت پالستگ
ویژ� و مزایا
 ترسیع خروج حباب هوا در سطح تمش�ک بتـن و قالب
گ
ض
 ایجاد راحتـی جداشد� قالب از بتـن بدون �بهکه به قالب آسیب واردگردد
 قدرت پوشش دهی باال بر پایه روغنهای گیاهیتغیـ� رنگ در سطح بتـن
 عدم ایجاد ی بدون بوی تـند آماده مرصف و راحتـی استفاده و شستشوی ابزار با آب غیـر سمی و غیـر سوزش آور غیـر قابل اشتعالگ
 حفاظت سطح قالب از خورد� فاقد یون کلراطالعات محصول
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شکل ظاهری

امولسیون سفید رنگ

دانسیته

 0 /9 7 ±0 /03 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا
 35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

لی�ی و بشکه  200ت
گالنهای  20ت
لی�ی

یز
م�ان و نحوه مرصف
ت
هرلـی� از روغن
میـزان مرصف :وابسته به جنس قالب و ش�ایط سطح قالب
قالب ت
اس�امولد  WRAبیـن  30تا  70تم� را پوشش میدهد.
آماده سازی سطح قالب :سطح باید کامال ی ز
تم� ،خشک و عاری از هر گونه
گرد و خاک و روغن سوخته و بتـنهای قدیمی چسبـیده به قالب باشد.
اختالط :محصول آماده مرصف میباشد و نباید با ی ز
چ�ی مخلوط گردد.
نحوه اعمال روی سطح :روغن قالب ت
اس�ی یا
اس�امولد  WRAبه وسیله پ
قلم مو قابل اجرا است .ت
به� است حدود  2ساعت قبل از بتـنریزی روی
سطح قالب اجرا گردد.
یز
تم�کاری :بالفاصله بعد از اتمام کار ظروف و ابزار شسته شود.
محدودیتها
ف
 یک الیه خییل نازک از مواد کافیست و مواد اضا� باعث لک شدن میگردد. محصول نباید رقیق گردد.محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�امولد  WRAدر محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود

Strumould WRA

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
روغنهای قالب

که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
روغنهای قالب

Strumould SLV
روغــن رهاســاز قالــب بــر پایــه حــال بــا ویســکوزیته
پایــ ی ن
ـ� و عملکــرد رهاســازی بــاال
خالصهای از محصول
ت
اس�امولد  SLVیک روغن رهاساز قالب شیمیایـی بر پایه حاللهای
هیدروکربنـی میباشد که با واکنش شیمیایـی با سطح بتـن یک سطح
تم�اکم ،ی ز
تم� و سالم از بتـن را ارئه میدهد و عملکرد آن به گونهای
میباشد که ت
کم�ین حباب هوا روی سطح باقـی بماند .این محصول توسط
شیمیا� صنعت ساختمان ت
اس�امیکس توسعه
تـیم تحقیق و توسعه مواد
ی
ت
یافته تا در ش�ایط دمای باال مثل کیورینگ بخار به�ین عملکرد را داشته
ین
اس�ی شدن
باشد و دچار افت کیفی نگردد.
همچنـ� این محصول قابل پ
ز
نـ� میباشد و رسعت کار را باال می ب�د.
ی
موارد كاربرد
فای�گالس ،پالستـییک،
 رهاسازی قالبهای مختلف مانند فلزی ،چوبـی ،بآلومینـیوم و ...
 تولید انواع قطعات پـیش ساخته رهاسازی قالب انواع قطعات بتـنـی همراه با کیورینگ بخار مانندسگمنتهای بتـنـی ،تراورسها و ...
 رهاسازی انواع سنگ مصنوعی و سمنت پالستگ
ویژ� و مزایا
 ترسیع خروج حباب هوا در سطح تمش�ک بتـن و قالب
گ
 ایجاد راحتـی جداشد� قالب از بتـن بدون ض�به که به قالب آسیب واردگردد
 قدرت پوشش دهی باال مقاومت حرارتـی باالتغیـ� رنگ در سطح بتـن
 عدم ایجاد ی آماده مرصف و راحتـی استفادهگ
 حفاظت سطح قالب از خورد� فاقد یون کلراطالعات محصول
شکل ظاهری

مایع قهوهای روشن

دانسیته

 0 /83 ±0 /0 2 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

نقطه انجماد ()CO

-10
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نقطه اشتعال ()CO

+75

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا
 35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

لی�ی و بشکه  200ت
گالنهای  20ت
لی�ی

یز
م�ان و نحوه مرصف
ت
هرلـی� از روغن
میـزان مرصف :وابسته به جنس قالب و ش�ایط سطح قالب
قالب ت
اس�امولد  SLVبیـن  30تا  60تم� را پوشش میدهد.
آماده سازی سطح قالب :سطح باید کامال ی ز
تم� ،خشک و عاری از هر گونه
گرد و خاک و روغن سوخته و بتـنهای قدیمی چسبـیده به قالب باشد.
اختالط :محصول آماده مرصف میباشد و نباید با ی ز
چ�ی مخلوط گردد.
نحوه اعمال روی سطح :روغن قالب ت
اس�ی یا قلم
اس�امولد  SLVبه وسیله پ
مو قابل اجرا است .ت
به� است حدود  2ساعت قبل از بتـنریزی روی سطح
قالب اجرا گردد.
یز
تم�کاری :بالفاصله بعد از اتمام کار ظروف و ابزار شسته شود.
محدودیتها
ف
 یک الیه خییل نازک از مواد کافیست و مواد اضا� باعث لک شدن میگردد. محصول نباید رقیق گردد.محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�امولد  SLVدر محیط زیست ریخته نشود و هر گونه
شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا
کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در
تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .این محصول
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی
قابل اشتعال میباشد .برای اطالعات
محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری

Strumould SLV

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
روغنهای قالب

ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
روغنهای قالب

Strumould SHV
روغن رهاساز قالب بر پایه حالل با ویسکوزیته باال
خالصهای از محصول
ت
اس�امولد  SHVیک روغن رهاساز قالب شیمیایـی بر پایه حاللهای
هیدروکربنـی میباشد که با واکنش شیمیایـی با سطح بتـن یک سطح
تم�اکم ،ی ز
تم� و سالم از بتـن را ارئه میدهد و عملکرد آن به گونهای میباشد
همچنـ� ت
که ت
ین
به�ین روش اجرای
کم�ین حباب هوا روی سطح باقـی بماند.
اس�ی شدن ی ز
نـ� میباشد.
این روغن قالب اعمال با قلم مو بوده ویل قابل پ
موارد كاربرد
فای�گالس ،پالستـییک،
 رهاسازی قالبهای مختلف مانند فلزی ،چوبـی ،بآلومینـیوم و ...
 تولید انواع قطعات پـیش ساخته رهاسازی انواع سنگ مصنوعی و سمنت پالستگ
ویژ� و مزایا
 ترسیع خروج حباب هوا در سطح تمش�ک بتـن و قالب
گ
 ایجاد راحتـی جداشد� قالب از بتـن بدون ض�بهکه به قالب آسیب واردگردد
 قدرت پوشش دهی باالتغیـ� رنگ در سطح بتـن
 عدم ایجاد ی آماده مرصف و راحتـی استفادهگ
 حفاظت سطح قالب از خورد� فاقد یون کلراطالعات محصول
شکل ظاهری

مایع قهوهای روشن

دانسیته

 0 /83 ±0 /0 2 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

نقطه انجماد ()CO

-10

نقطه اشتعال ()CO

+75

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه
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ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا
 35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

لی�ی و بشکه  200ت
گالنهای  20ت
لی�ی

یز
م�ان و نحوه مرصف
ت
هرلـی� از روغن
میـزان مرصف :وابسته به جنس قالب و ش�ایط سطح قالب
قالب ت
اس�امولد  SHVبیـن  20تا  50تم� را پوشش میدهد.
آماده سازی سطح قالب :سطح باید کامال ی ز
تم� ،خشک و عاری از هر گونه
گرد و خاک و روغن سوخته و بتـنهای قدیمی چسبـیده به قالب باشد.
اختالط :محصول آماده مرصف میباشد و نباید با ی ز
چ�ی مخلوط گردد.
نحوه اعمال روی سطح :روغن قالب ت
اس�امولد  SHVبه وسیله قلم مو یا
اس�ی کردن قابل اجرا است .ت
به� است حدود  2ساعت قبل از بتـنریزی
پ
روی سطح قالب اجرا گردد.
یز
تم�کاری :بالفاصله بعد از اتمام کار ظروف و ابزار شسته شود.
محدودیتها
ف
 یک الیه خییل نازک از مواد کافیست و مواد اضا� باعث لک شدن میگردد. در صورت کیورینگ بخار یا اتوکالو در دمای باال تبه� است از روغن قالب
ت
اس�امولد  SHVاستفاده گردد.
 محصول نباید رقیق گردد.محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�امولد  SHVدر محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .این محصول
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی
قابل اشتعال میباشد .برای اطالعات
محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری

Strumould SHV

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
روغنهای قالب

ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
ت
اختـیار مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
کیورینگ (عمل آورنده)

Strucure SW50
کیورینگ (عملآورنده) بتـن بر پایه آب
خالصهای از محصول
ت
اس�اکیور  SW50یک عملآورنده یا کیورینگ بتـن بر پایه آب میباشد که
همچنـ� واکنش با سطح بتـن و ت ن
ین
بس� حفرات
با ایجاد یک الیه سطحی و
ن
همچنـ� این محصول با
تبخ� آب بتـن جلوگیـری میکند.
ی
سطحی بتـن از ی
ز
نـ� ارائه میگردد که با انعکاس نور خورشید از باال
رنگ روشن و درخشان ی
ت
ز
تن
نـ� جلوگیـری میکند.
تبخ� بـیش� ی
رف� دمای سطح و ی
موارد كاربرد
 عملآوری انواع بتـن در مقاطع عمودی و افقیین
یز
همچنـ� مناطق گرم و تحت تابش
بادخ� و
 عملآوری بتـن در مناطقمستقیم نور خورشید
 عملآوری قطعات پـیش ساختهگ
ویژ� و مزایا
 کاهش بخار آب سطحی بتـن و تضمیـن آب الزم برای هیدراتاسیونگ
 کاهش ترکهای جمع شد� بتـن تضمیـن مقاومت و دوام بتـن و کاهش نفوذپذیری آن پایه آب و بدون بوتاث� منفی بر رنگ مصالح
 عدم یش
 عدم نـیاز به آب پا� مداوم کاهش هزینههای عملآوری کارگاه فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اکیور  SW50مطابق با الزامات استانداردهای زیر قابل برریس میباشد:
 ASTM C309، ASTM C156و BS 7542
اطالعات محصول
شکل ظاهری
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بـ�نگ تا کمی زرد (رنگ سفید و نقرهای ی ز
نـ�
مایع ی
قابل تولید میباشد)

دانسیته

 1 /4 ±0 /0 5 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا
 35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالنهای  28کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :بسته به ش�ایط محیطی مثل وزش باد و دمای هوا و ...
میـزان مرصف بیـن  150تا  300گرم در هر تم� مربع مرصف میگردد.
آماده سازی سطح :اگر سطح قبل از اعمال کیورینگ خشک شد باید با
آب اشباع گردد.
اختالط :محصول آماده مرصف میباشد و نباید با ی ز
چ�ی مخلوط گردد .در
مناطق با درصد رطوبت باالی هوا و معتدل میتوان محصول را تا نسبت
 1به  1با آب رقیق کرد.
نحوه اعمال روی سطح :در سطوح عمودی محصول بالفاصله پس از
گ
تبخ� آب انداخت� سطحی و
بازکردن قالب و در سطوح افقی بعد از ی
زمانـی که سطح هنوز دارای آب و درخشان است باید محصول کیورینگ
اس�ی یا رول اجرا گردد.
بتـن  SW50روی سطح به وسیل پ
یز
تم�کاری :بالفاصله بعد از اتمام کار ظروف و ابزار شسته شود.
محدودیتها
ت
 در مناطق گرم و خشک به� است کهکیورینگ در دو مرحله و با فاصلهحدود  1ساعته اجرا گردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اکیور  SW50در محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
به علت قلیائیت باال در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت
کند .برای مرصف ت
به� است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب
ت
بـیش�
استفاده گردد .این محصول قابل اشتعال میباشد .برای اطالعات
به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و

Strucure SW50

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
کیورینگ (عمل آورنده)

تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
کیورینگ (عمل آورنده)

Strucure Lata
کیورینــگ ( عملآورنــده) بتـــن بــر پایــه التکــس
اصــاح شــده محلــول در آب
خالصهای از محصول
ت
اس�اکیور  Lataیک عملآورنده یا کیورینگ بتـن بر پایه التکس اصالح شده
تبخ� آب
آکریلیک محلول در آب میباشد که با ایجاد یک غشاء سطحی از ی
الزم برای بتـن جلوگیـری میکند .این محصول یک عملآورده و ضد آب
کننده و ضد گرد و خاک و لک میباشد
موارد كاربرد
 عملآوری انواع بتـن در مقاطع افقی و عمودی عملآوری بتـنهای نما که نـیاز به آببندی ی زنـ� دارد
 عملآوری انواع سنگ مصنوعی و قطعات بتـنـی عملآوری مقاطع ترمیمی بتـنگ
ویژ� و مزایا
 کاهش بخار آب سطحی بتـن و تضمیـن آب الزم برای هیدراتاسیونگ
 کاهش ترکهای جمع شد� بتـن تضمیـن مقاومت و دوام بتـن و کاهش نفوذپذیری آن فاقد حالل و پایه آبتاث� منفی بر رنگ مصالح
 عدم ی عدم نـیاز به آب شپا� مداوم
 براق کردن نسبـی سطح و شاین شدن آن کاهش هزینههای عملآوری کارگاه فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اکیور  Lataبا الزامات استانداردهای زیر مطابق کامل دارد:
ASTM C 309 Type 1 Class B،AASHTO M-148
ASTM C 309, Type I, Class A or B
CRD-C304, Type I, Class A or B
اطالعات محصول
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شکل ظاهری

ش�ی
مایع سفید ی

دانسیته

 1 /0 2 ±0 /0 2 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا
 35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالنهای  20کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :بسته به ش�ایط محیطی مثل وزش باد و دمای هوا و ...
میـزان مرصف بیـن  150تا  300گرم در هر تم� مربع مرصف میگردد.
آماده سازی سطح :سطح بتـن تازه باید مرطوب ویل خیس نباشد و با راه
تن
رف� روی بتـن سطح آن از بیـن نرود و آسیب نبیـند .برای سطح بتـنهایـی
که قالب برداری شده اند نباید دارای گرد و خاک و چربـی و هر ی ز
چ�ی که
گ
باعث عدم چسبند� کیورینگ  Lataگردد باشد.
اختالط :محصول آماده مرصف میباشد و نباید با ی ز
چ�ی مخلوط گردد.

نحوه اعمال روی سطح :محصول کیورینگ بتـن  Lataروی سطح به وسیل
اس�ی کردن اجرا گردد.
پ
ز
تم�کاری :بالفاصله بعد از اتمام کار ظروف و ابزار شسته شود.
ی
محدودیتها
 در دمای هوای باال و باد شدید کیورینگ بتـن  lataمیتواند در دو الیهاجرا گردد .الیه دوم در حدود  4ساعت پس از الیه اول اعمال گردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اکیور  Lataدر محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .این محصول
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی
قابل اشتعال میباشد .برای اطالعات
محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و

Strucure Lata

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
کیورینگ (عمل آورنده)

تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
کیورینگ (عمل آورنده)

Strucure Para

کیورینــگ ( عملآورنــده) بتـــن بــر پایــه پارافـ ی ن
ـ�
مناســب ســطوح افقــی

خالصهای از محصول
ت
ن
اف� میباشد که
اس�اکیور  paraیک عملآورنده یا کیورینگ بتـن بر پایه پار ی
تبخ� آب الزم برای بتـن جلوگیـری میکند.
با ایجاد یک غشاء سطحی از ی
ین
همچنـ� این محصول با رنگ روشن و درخشان خود با انعکاس نور
تبخ� ت
بـیش� ی ز
خورشید از باال ت ن
نـ� جلوگیـری میکند .این
رف� دمای سطح و ی
محصول مخصوص اجرا در سطوح افقی میباشد.
موارد كاربرد
 عملآوری انواع بتـن در مقاطع افقی مثل روسازی بتـنـی راه ،پلها،سقفها ،کف سازیها و ...
ین
 عملآوری بتـن در مقاطع افقی در مناطق ی زهمچنـ� مناطق گرم
بادخ� و
و تحت تابش مستقیم نور خورشید
گ
ویژ� و مزایا
 کاهش بخار آب سطحی بتـن و تضمیـن آب الزم برای هیدراتاسیونگ
 کاهش ترکهای جمع شد� بتـن تضمیـن مقاومت و دوام بتـن و کاهش نفوذپذیری آن فاقد حاللتاث� منفی بر رنگ مصالح
 عدم یش
 عدم نـیاز به آب پا� مداوم کاهش هزینههای عملآوری کارگاه فاقد یون کلراستانداردها
ت
اس�اکیور  Paraبا الزامات استاندارد  ASTM C 309 Type 1 Class Aمطابق
کامل دارد.
اطالعات محصول
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شکل ظاهری

ش�ی
مایع سفید ی

دانسیته

 0 /9 7 ±0 /0 2 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

میـزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا
 35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالنهای  20کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :بسته به ش�ایط محیطی مثل وزش باد و دمای هوا و ...
میـزان مرصف بیـن  150تا  300گرم در هر تم� مربع مرصف میگردد.
آماده سازی سطح :اگر سطح قبل از اعمال کیورینگ خشک شد باید با
آب اشباع گردد.
اختالط :محصول آماده مرصف میباشد و نباید با ی ز
چ�ی مخلوط گردد.
گ
تبخ� آب انداخت�
نحوه اعمال روی سطح :در سطوح افقی بعد از ی
سطحی و زمانـی که سطح هنوز دارای آب و درخشان است باید محصول
اس�ی کردن اجرا گردد.
کیورینگ بتـن  PARAروی سطح به وسیل پ
یز
تم�کاری :بالفاصله بعد از اتمام کار ظروف و ابزار شسته شود.
محدودیتها
 در صورت نـیاز به اجرای الیه محافظتـی و یا کاشـی کاری و  ...حتماالیهکیورینک کامال از سطح پاک گردد.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اکیور  PARAدر محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .این محصول
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی
قابل اشتعال میباشد .برای اطالعات
محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.

Strucure Para

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
کیورینگ (عمل آورنده)

ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.
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شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
حالل و تمیـزکنندهها

Struclean CM11
پاک کننده و حالل دوغاب و مالت سیمانـی از سطوح
خالصهای از محصول
ت
اس� ی ن
اکل�  CM11یک پاک کننده دوغاب و مالت سیمانـی اسیدی میباشد
که با واکنش با مالت سیمانـی سطوحی که با مواد سیمانـی کثیف شدهاند
بکار میرود.
موارد كاربرد
 جهت پاک کردن مالت و دوغاب سیمانـی از کاشـی ،رسامیک ،آجر ،بتـن،پرسالن و سنگ آلوده به مواد سیمانـی
 پاک کردن شوره و شستشو سطوح نما قبل از اجرای پوششهای محافظگ
ویژ� و مزایا
 قدرت حاللیت باال مصالح پایه سیمانـی راحتـی استفاده و کاهش هزینههااطالعات محصول
شکل ظاهری

مایع ب ز
س� رنگ

دانسیته

 1 /1 ±0 /0 5 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا
 35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالنهای  4و  20کیلوگرمی

یز
م�ان و نحوه مرصف
میـزان مرصف :بسته به ش�ایط و ضخامت مالت سیمانـی متفاوت میباشد
ت
و باید با آزمایش در محل ی ن
هرلـی� محصول میتواند 10
تعیـ� گردد .حدودا
تا  20تم� مربع از سطح آلوده را پوشش دهد.
ز
چ�ی مخلوط گردد.
اختالط :محصول آماده مرصف میباشد و نباید با ی
گ
ت
نحوه اعمال روی سطح :سطح دارای آلود� مواد سیمانـی به� است که
قبل از اعمال حالل مرطوب گردد .ت
اس� ی ن
اکل�  CM11را با قلم مو روی سطح
اعمال کنـید و  10تا  15دقیقه زمان دهید و پس از آن با فشار جت آب 1500
ت
سانتـیم�ی سطح شسته شود.
 psiو از فاصله  15تا 20
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محدودیتها
 به دلیل اسیدی بودن به هیچ وجه با دست تماس پـیدا نکند و از دستکشضد اسید برای کار با آن استفاده شود.
 برای سطوح طبـیعی پولیش شده مثل سنگ گرانـیت استفاده نگردد برای سطوح فلزی مانند فوالد ،استـیل ،آلومینـیوم و  ...استفاده نگردد.محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس� ی ن
اکل�  CM11در محیط زیست ریخته نشود و هر
گونه شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال
پـیدا کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل
به دلیل اسیدی بودن در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت
کند .برای مرصف ت
به� است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده
گردد .برای اطالعات ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.

شیمیا� صنعت ساختمان
مواد
ی
حالل و تمیـزکنندهها

Struclean EPO
پاک کننده و حالل اپوکیس تازه از سطوح و ابزار اجرایـی
خالصهای از محصول
ت
ز
اس� ی ن
تم� کننده و حالل قوی اپوکیس میباشد که جهت پاک
اکل�  EPOیک ی
کردن مصالح بر پایه اپوکیس و قبل از سخت شدن بهکار میرود.

محدودیتها
 برای مصالح اپوکیس خشک شده مناسب نـیست و سطوح خشک شده بهوسله مکانـییک باید جداسازی انجام گردد.

موارد كاربرد
 پاک کردن مالت ،پوشش ،رنگ ،چسب و  ...بر پایه اپوکیس -رقیق کردن پوششها و رنگهای بر پایه رزین اپوکیس

محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس� ی ن
اکل�  EPOدر محیط زیست ریخته نشود و هر گونه
شستشوی ظروف پس از مرصف و  ...به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا
کند .این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در
تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به�
است که از عینک ،ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد .این محصول
به شدت قابل اشتعال میباشد و نکات مربوط به آتشگیـر بودن باید رعایت
شود .برای اطالعات ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

گ
ویژ� و مزایا
 قدرت حاللیت باال اپوکیستاث� منفی بر مصالح ساختمانـی ت
بس� و ابزار آالت کار
 عدم ی راحتـی استفاده و کاهش هزینههای عدم پاک کردن مصالح و ابزارااطالعات محصول
شکل ظاهری

بـ�نگ تا کمی زرد
مایع ی

دانسیته

 0 /8 5 ±0 /0 5 gr/cm3در  20درجه سانتـیگراد

زمان ماندگاری

حداقل  12ماه

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور
مستقیم آفتاب ،یخبندان ،رطوبت و در دمای  5تا
 35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

گالنهای  4و  20کیلوگرمی

مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.

یز
م�ان و نحوه مرصف
ش
میـزان مرصف :بسته به �ایط و ضخامت مالت اپوکیس متفاوت میباشد
و باید با آزمایش در محل ی ن
تعیـ� گردد.
اختالط :محصول آماده مرصف میباشد و نباید با ی ز
چ�ی مخلوط گردد.
نحوه اعمال روی سطح :ابزار در ظرف مناسب که حاوی حالل میباشد قرار
داده شود و به وسیله یک ی ز
تم� کننده مکانـییک مانند برس شستشو گردد.
ین
همچنـ� برای سطوح با استفاده از ابزار مناسب (برس ،قلم مو و  )..و
ریخ� حالل روی سطح برای ی ز
تن
تم�کاری استفادهکنـید.
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واتـراسـتاپهای P.V.C
P.V.C Waterstops

واتراستاپ پـی وی یس (173 ....................................... )Strubar
واتراستاپ هیدروفییل ( 175 .................................. ) Struswell

واتـراسـتاپهای P.V.C
واتراستاپ پـی وی سـی

Strubar
واتراستاپ پـی وی سـی

خالصهای از محصول
نوار واتراستاپ پـی وی یس جهت آببندی درزهای اجرایـی و انبساطی
سازههای بتـنـی آبـی با فرموالسیون ویژه پـی وی یس ت
اکس�ود و تولید
میگردد که در محل پروژه به راحتـی قابل جوش دادن میباشد.
موارد كاربرد
این محصول جهت آببندی درزهای با اهداف ذیل بکار میرود:
 سازههای نگهداری آب:مخازن آب ،فاضالب ،استخرها ،سدها و رسیزها و باندوالها و ...
 سازههای مانع آب:سازههای زیرزمینـی ،پارکینگهای زیرزمینـی ،تونلها ،دیوارهای حائل،
دالهای سقف ،منهولها و ...
گ
ویژ� و مزایا
 مقاومت شکش� و قابلیت ازدیاد طول زیاد
 دارای طیف وسیعی از پروفیلها و اندازهها با توجه به نـیاز مطابقت کامل شکل ظاهری و خواص مواد با استانداردهای بیـنالملیل درگیـری کامل با بتـن دوام دراز مدت در محیطهای قلیایـی و سیکل یخبندان حفظ شکل اولیه در تکرار در معرض قرارگیـری با آب جوشکاری و اتصال آسان و در تدس�س
 طول مناسب رولها برای به حداقل رساندن اتصال و جوشکاریاستانداردها
ت
اس�ابار با الزامات استانداردهای CRD-C572،CRD-C573 DIN 18541-1،
 DIN 18541-2،ISIRI 13277-1و ISIRI 13277-2مطابقت دارد.

اطالعات محصول
رنگ

زرد

مقاومت ش
کش�

ت
بـیش� از MPa 12

سختـی

 62ایل (Shore A) 72

ث
حداک� بار گذاری
ازدیاد طول در

ت
بـیش� از  300درصد

ازدیاد طول در Co -20

ت
بـیش� از  200درصد

گ
مقاومت پار�

ت
بـیش� از N/mm 12

محدوده دمایـی رسویس

 -30تا  60درجه سانتـیگراد

ش�ایط نگهداری
بستهبندی
زمان ماندگاری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور
از نور خورشید و در دمای  5تا 35
درجه سانتـیگراد نگهداری گردد
رولهای  25تم�ی یا مطابق سفارش
ت
مش�ی
حداقل  3سال

انواع واتراستاپ
ت
اس�ابار در  4نوع تخت داخیل ( ،)Aتخت خارجی (کف خواب) (،)AA
حفرهدار داخیل ( )Dو حفرهدار خارجی (کف خواب) ( )DAتولید میگردد.
نوعهای تخت برای درزهای اجرایـی و نوع حفره جهت درزهای انبساطی
ت
سانتـیم�
(حرکتـی) مرصف میگردد .این واتراستاپها از عرض های  15تا 50
ت
میلیم� تولید میگردد.
و ضخامتهای  2تا 12

173

واتـراسـتاپهای P.V.C

Strubar

واتراستاپ پـی وی سـی

مقطع ض
عر� نوارهای واتراستاپ نوع A
مقطع ض
عر� نوارهای واتراستاپ نوع AA

مقطع ض
عر� نوارهای واتراستاپ نوع D

مقطع ض
عر� نوارهای واتراستاپ نوع DA

یز
م�ان و نحوه مرصف
واتراستاپ باید در میانه محل درز به طوری که نصف آن در بتـن قدیم
دفن و نـیمه دیگر در بتـن جدید قرار گیـرد نصب گردد .برای واتراستاپ
حفرهدار حتما حفره باید دقیقا در محل درز قرار گیـرد .مهار واتراستاپ
ت
سانتـیم� انجام گردد.
باید به وسیله گیـره مخصوص و در فاصله هر 20
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ین
همچنـ� برای اتصال واتراستاپ به یکدیگر از جوش به وسیله بت� جوش و
یا هویه استفاده میگردد.
جهت اطالعات ت
بـیش� با بخش فنـی ما تماس بگیـرید.
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�ابار در محیط زیست دور انداخته نشود .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از دستکش
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی
مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
محصول رجوع گردد.
مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.

واتـراسـتاپهای P.V.C
واتراستاپ هیدروفییل

Struswell
واتراستاپ هیدروفییل منبسط شونده

خالصهای از محصول
ت
نوار واتراستاپ هیدروفییل منبسط شونده اس�اسوئل جهت آببند نمودن
درزهای اجرایـی بتـن ،قطعات پـیش ساخته بتـنـی و درزلولههای تحت
فشار ثابت و متناوب (تا فشار  5بار) دفن شده در بتـن بکار میرود .این
محصول می تواند به هر دو صورت افقی و عمودی بکار رود .ت
اس�اسوئل
در تماس با آب متورم میشود تا منافذ ،حفرهها و فواصل خایل در درزهای
ت
بتـن را مسدود کند .ت
بـیش� از  450درصد و تا 1100
اس�اسوئل میتواند
درصد متورم شود و در سیکلهای تروخشک شدن کیفیت اولیه خود را
همچنـ� این محصول جهت استفاده در آب حاوی نمک  %3ی ز
ین
نـ�
حفظ کند.
ت
میتواند افزایش حجم بـیش� از  175درصد را ایجاد کند.
موارد كاربرد
این محصول جهت آببندی درزهای اجرایـی سازههای ذیل کاربرد دارد:
 آببندی درزهای اجرایـی سگمنت تونلها ،سدها ،سازههای زیرزمینـی،قطعات پـیش ساخته بتـنـی ،کانالهای بتـنـی برق و مخابرات و ...
 جهت آببندی درز لوله و فلز کارشده در دیوار و دالهاگ
ویژ� و مزایا
 مشخصات متورم شدن عایل در تماس با آب انبساط آرام و تکن�ل شده برای اینکه به بتـن تازه آسیب نرساند به طوری
که انبساط از  2ساعت ش�وع و انبساط کامل ممکن است تا  14روز طول
بکشد
 حفظ شکل اولیه در تکرار در معرض قرارگیـری با آبتاث� مشخصات تورمی با سیکلهای متعدد و طوالنـی تروخشک
 عدم یشدن
 آببندی پایدار در محیطهای مرطوب مناسب برای آب شور و آب دریات
 شیار سطحی باعث ایجاد سطح در تماس بـیش� میشود و کیفیتآببندی ت
بـیش� میگردد
 -اجرای آسان و رسیع

اطالعات محصول
رنگ

بآ� یا قرمز

مقاومت ش
کش�

Kgf/cm² 3

وزن مخصوص

gm/cm³ 1 /25 ±0 /02

سختـی

(Shore A) 40-50

ازدیاد طول در
گ
نقطه پار�

حداقل  400درصد

نرخ تورم حداقل

 450درصد در آب ی ز
تم� و  175درصد در آب نمک

محدوده دمایـی

 -30تا  60درجه سانتـیگراد

ش�ایط نگهداری

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از رطوبت و در
دمای  5تا  35درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بستهبندی

کارتنهای حاوی  5رول  15تم�ی به وزن حدود  15تا
 16کیلوگرم

زمان ماندگاری

حداقل  3سال

نحوه اجرا
ز
تم� و خشک باشد
 سطح اجرا باید کامال ی نوار واتراستاپ هیدروفییل باید به وسیله چسب (ماستـیک پیلیورتان) بهت
همچنـ� در کنار چسب میتوان از میخ یا پـیچ ی ز
ین
نـ�
بس� چسبانده شود.
استفادهکرد
ت
ت
 نوار واتراستاپ به� است در وسط مقطع اجرا گردد و  80میلیم� پوششبتـنـی داشته باشد
ت
ت
 در طول اجرا قطعات جدا از هم به� است به اندازه  10سانتـیم� در کنارهم همپوشانـی داشته باشند
 جهت ایجاد نشدن تورم زودرس تالش کنـید که در معرض رطوبت قرارنگیـرد
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واتـراسـتاپهای P.V.C

Struswell

واتراستاپ پـی وی سـی

ین
 برای دور لوله از ت نهمچنـ� در
بس� با مفتول سیمی استفادهکنـید و
سطوح ناهموار ت
به� است از ترکیب چسب و میخ برای اتصال استفاده گردد
محیط زیست ،سالمت و ایمنـی
به� است محصول ت
ت
اس�اسوئل در محیط زیست دور انداخته نشود .این
محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمیباشد ویل در تماس با
پوست میتواند ایجاد حساسیت کند .برای مرصف ت
به� است که از دستکش
ت
بـیش� به برگه مشخصات ایمنـی
مناسب استفاده گردد .برای اطالعات
محصول رجوع گردد.

مرجع اطالعات داده شده
تمام اطالعات این مشخصات فنـی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و
تجربـیات پروژهای شـرکت  Strumixمیباشد .دادههای واقعی اندازهگیـری
ممکن است به علت ش�ایطی فراتر از ت
کن�ل ما متفاوت باشد .توصیه میشود
که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را بخواهید.
ین
همچنـ� زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده
ت
مش�یان میباشد و بخش فنـی  Strumixمیتواند اطالعات الزم را در
اختـیار ت
مش�ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم
را ارائه دهد.

مشخصات شیمیایـی:
طبقهبندی + :مقاوم  -عدم مقاومت  +/-مقاومت محدود شده
توضیحات

طبقه بندی

-

-

Sulfuric acid 95%

ت
ن
مقاومت در صورت قرار گرف� به مدت  72ساعت

+

Sea water

+/-

Benzyl alcohol

متورم شدن رسیع

+

Ethyl acetate

متورم شدن رسیع

+

o-Xylene

متورم شدن رسیع

+

m-Xylene

متورم شدن رسیع

+

Toluene

-

+

Petrol

-

+

Diesel

-

+

Kerosene ,Jet fuel

-

+

Mineral oil

-

+

Liquid manure

-

+

Ethylene glycol

-

+

Ethanol

-

+

Methanol

متورم شدن بسیار رسیع

+

Acetone

-

+

Ammoniac solution 32%

-

+

Sodium hydroxide solution

-

+

2-Butoxyethanol sol.10%

-

+

n-Hexane

متورم شدن رسیع

+

Acetic acid 96%
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ترکیبات شیمیایـی

اسپـیرسهای پالستـیکـی بتـن
Plastic Spacers

اسپـیرسهای کفی  -افقی

( Struchair Pاسپـیرسهای فوق ی ن
سنگ� کفی) 178 ..............................................
( Struchair Hاسپـیرسهای ی ن
سنگ� کفی) 178 .....................................................

( Struchair Mاسپـیرسهای متوسط کفی) 178 ...................................................
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اسپـیرسهای چرخی عمودی
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قطعات مرتبط با بولتهای قالببندی
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( Strubolt Normکاوربولت معمویل) 179 .........................................................
( Strucast Fixنـیم مخروط انتهای میان بول 
ت چدنـی) 180 ................................
( Strupinدرپوش سوراخهای قالبهای فلزی) 180 ...........................................

قطعات نـیلینگ و ت
اس�ندینگ

( Strunailپوشش انکر بولت در پایداری خاک) 180 ............................................
( Strustrandفیکس کنندهکابلهای ت
اس�ندینگ) 180 ..........................................

سایر قطعات کمیک پالستـییک

( Struswitchقوطی کلید و پریز) 180 ................................................................
( Struboxجعبه تقسیم) 181 ...........................................................................
( Struductنگهدارنده لوله و داکتها) 181 ........................................................
( Strucrossفاصله گذار بندکاشـی) 181 .............................................................

اسپـیرسهای پالستـیکـی بتـن

Plastic Spacers
اسپـیرسها و قطعات کمیک پالستـییک
اسپـیرسهای کفی (افقی)
( Struchair Pاسپـیرسهای فوق ی ن
سنگ� کفی)
ت
مناسب فنداسیونهای فوق ی ن
سانتـیم� و میلگرد
سنگ� با پوشش  5و 7/5
ت
میلیم�
با قطر  22تا 34

( Struchair Hاسپـیرسهای ی ن
سنگ� کفی)
ت
مناسب فنداسیونهای ی ن
سانتـیم� و میلگرد با قطر
سنگ� با پوشش  3تا 10
ت
میلیم�
 16تا 32

( Struchair Mاسپـیرسهای متوسط کفی)
تـ� ،قطعات پـیش ساخته و  ...با بار متوسط با
مناسب دال ،سقف ،ی
سانتـیم� و میلگرد با قطر  10تا  20میلیم�ت
ت
پوشش  3تا 10

( Struchair Lاسپـیرسهای سبک کفی)
ت
سانتـیم� و
تـ� و  ...با بار سبک و با پوشش  3تا 10
مناسب دال ،سقف ،ی
میلگرد با قطر  6تا  18میلیم�ت

( Struchair Towاسپـیرسهای دو مش)
مناسب انواع آرماتوربندی دو مش و با ارتفاع مش ی ن
پایـ�  30 ،25و 40
ت
ت
سانتـیم�
سانتـیم� و ارتفاع مش باالی  6/5تا 15

( Struchair Softاسپـیرسهای سطوح نرم)
مناسب قرارگیـری روی زمیـنهای نرم ،فومها ،بتـن سبک و با پوشش  2تا
ت
ت
میلیم�ر
سانتـیم� و میلگرد با قطر  6تا 18
5
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اسپـیرسهای پالستـیکـی بتـن

( Struchair Roundاسپـیرسهای بزرگ کفی گرد)
مناسب قالبهای تونیل و سطوح ت
ن
سنگ� و با
گس�ده آرماتوربندی با بار ی
ت
سانتـیم�
پوشش  2/5 ،2و 3

تـ�چه)
( Struchair barاسپـیرسهای ی
تـ�چههای فندوله و قالب فلزی و با پوشش  1/2تا 1/5
مناسب انواع ی
ت
ت
میلیم�
سانتـیم� و میلگرد با قطر  6تا 18

اسپـیرسهای چرخی عمودی
( Struwall Vاسپـیرسهای چرخی دیوار)
مناسب جهت انواع دیوار ،ستون ،قطعات پـیش ساخته و  ...و با پوشش
ت
ت
میلیم�
سانتـیم� و میلگرد با قطر  4تا 32
 1/5و 10

( Struwall Pileاسپـیرسهای شمع)
ت
مناسب جهت انواع شم ع و با پوشش  7/5و  10سانتـیم� و میلگرد با قطر
ت
میلیم�
 14تا 16

قطعات مرتبط با بولتهای قالببندی
( Strubolt Proofکاوربولت آببند)
این محصول جهت آببندی محل عبور بولت در دیوارها با سایزهای
مختلف بکار میرود و شامل قطعات ذیل میباشد:
لوله ( ،)Pipeفیکس کننده انتها ( ،)Fixerنـیم مخروط انتها (،)Cone
بـ�ونـی لوله (Stopper
استاپر داخیل لوله ( ،)Stopper Softاستاپر لبه ی
) Rim
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( Strubolt Normکاوربولت معمویل)
این محصول جهت عبور بولت قالببندی بکار میرود و در سایزهای
مختلف عرضه میگردد.

(نـیم مخروط انتهای میان بولت چدنـی)
برای فیکس کردن انتهای میان بولت چدنـی بهکار میرود.

( Strupinدرپوش سوراخهای قالبهای فلزی)
برای جلوگیـری از نشت شیـرابه بتـن از سوراخهای قالب فلزی بکار میرود

قطعات نـیلینگ و ت
اس�ندینگ
( Strunailپوشش انکر بولت در پایداری خاک)
ین
همچنـ� کمک به در
این قطعه جهت ایجاد پوشش برای دوغاب تزریق و
مرکز قرار ت ن
گرف� انکر بولت در عملیات نـیلینگ بکار میرود .پوشش ایجاد
ت
ت
میلیم� میباشد.
سانتـیم� و مناسب انکر بولت تا سایز 32
شده  2و 3
( Strustrandفیکس کنندهکابلهای ت
اس�ندینگ)
این قطعه جهت مونتاژ کابلهای ت
اس�ند کاربرد دارد.

سایر قطعات کمیک پالستـییک
( Struswitchقوطی کلید و پریز)
این قطعه جهت نصب قوطی کلید و پریز در دیوارهای بتـنـی کاربرد دارد.
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( Struboxجعبه تقسیم)
این قطعه جهت نصب جعبه تقسیم در دیوارهای بتـنـی کاربرد دارد.

( Struductنگهدارنده لوله و داکتها)
این قطعه جهت نگهداری انواع لوله و داکت مخابراتـی کاربرد دارد و در دو
قطر  4و  6اینچ عرضه میگردد.

( Strucrossفاصله گذار بندکاشـی)
جهت تنظیم فاصله درزهای کاشـی ،رسامیک و سنگ در کف و دیوار کاربرد
دارد .این قطعه در سایزهای مختلف عرضه میگردد.
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برخی از پروژههای انجام شده
ردیف

نام پروژه

محل پروژه

کارفرما یا پیمانکار

1

هتل فرشته

تهران

ایستافر

2

هتل دیدار

تهران

هوجستان

3

پروژه تجاری کوروش

تهران

گلرنگ

4

پروژه تجاری ساعی

تهران

جنای آقای فضیل

5

ایران مال

تهران

6

ایران مال

تهران

مقاوم ت ن
ام�
ب� ی
مقاوم ت ن
ب� آرکا

7

ایران مال

تهران

بند

8

ایران مال

تهران

ویما

9

ایران مال

تهران

اساس ت
گس� ش�ق

10

ایران مال

تهران

آتیه سازان امید

11

ایران مال

تهران

تهران پ� ی ن
چ�

12

ایران مال

تهران

توسعه ی ن
ب� الملل

13

ایران مال

تهران

تن
ب� شیب

14

بیمارستان امام ن
خمی�

تهران

رکیندژ

15

تختخوا� اسالمشهر
بیمارستان 400
ب

تهران

تکناب

16

ایران مال

تهران

پرند رنگ آفتاب

17

ایران مال

تهران

زیگورات

18

ایران مال

تهران

ژالکه

19

ایران مال

تهران

هورتاش ارژن

20

ایران مال

تهران

فن آوران سداب

21

بیمارستان کرسی

22

گ
بیمارستان سوانح و سوخت� نیکان

تهران

اسان تکنیک

تهران

پایدار بام

23

رزمال

تهران

دیزل سازه

24

انبار نفت ری

تهران

پیدکو

25

پاساژ ارگ

تهران

تکناب

26

مرکز تجاری فرمانیه

تهران

فریاب جنوب

27

مجتمع تجاری چهارسو

تهران

ه�و
ی

28

ورزشگاه  7000نفری

ش�از
ی

تکناب

29

مرکز تجاری آتیه

تهران

محمدیان

30

بیمارستان آتیه

تهران

پایا سازه

31

بیمارستان مغز و اعصاب ت
دک� سمیعی

تهران

خ�یه امام رضا
موسسه ی

32

برج سفید

رسخرود

خبازکناری

33

مجموعه پروژه های آرال

فریدون کنار و رسخرود

گرجیان

34

برج  21طبقه شهرک موج

محمودآباد

اسماعییل

35

برجهای الهیه

ایزدشهر

یاوری

36

ورزشگاه  8000نفری کاله

آمل

ش�کت کاله آمل

37

مجتمع تجاری پارس مال

بابلرس

ن
حسی�

38

تن
ب� آماده پادرا

بابل

جعفرزاده

39

ب� آماده بنیاد ت ن
تن
ب�

آمل

بنیاد ت ن
ب�

Concrete Admixtures
Construction Materials
P.V.C Waterstops
Plastic Spacers

