
افزودنـی های بتـن
لکننده های گیـرش بتـن کـن�ت

دیرگیـر کننده و نگهدارنده اسالمپ بتـن مایع

Struset RST

خالصه ای از محصول

فعال  اجزا  وسیله  به  که  می باشد  مایع  بتـن  دیرگیـر  یک   RST است  اس�ت

ن اسالمپ و  موجود در آن زمان گیـرش اولیه بتـن را افزایش داده و همچنـ�ی

ی حفظ می کند. ی بتـن را در مدت زمان بـیش�ت حالت خم�ی

موارد كاربرد 

است RST جهت دستـیابـی به گیـرش طوالنـی تر و تاخ�ی در هیدراتاسیون  اس�ت

اولیه بتـن و حفظ کارپذیری بتـن در مدت طوالنـی تر استفاده می گردد. این 

محصول می تواند برای موارد ذیل بکار رود: 

- انواع بتـن آماده بخصوص در آب و هوای گرم

RCC بتـن ریزی در هوای گرم و بتـن های حجیم مانند -

- بتـن های که نـیاز به طول مس�ی پمپ زیاد دارند

- برای انواع مالت که نـیاز به حفظ کارپذیری طوالنـی دارند

عملکرد و مزایا

است RST دیرگیـر بتـن برپایه یک کمپلکس آیل-معدنـی طراحی  محصول اس�ت

کاهش رسعت  اساس  بر  این محصول  عملکرد  نم اصیل  مکانـ�ی است.  شده 

مالت  یا  بتـن  به  محصول  این  افزودن  از  پس  می باشد.  اترینگات  تشکیل 

کند می شود.  و  کرده  تغیـ�ی  اترینگات  تشکیل  واکنش  مکانـیسم  سیمانـی، 

در نتـیجه اندازه کریستال های اترینگات کاهش می یابد و به دنبال آن قفل 

و بست پل های اترینگاتـی که متصل کننده ذرات جامد هستـند به  کندی 

کاهش  این محصول سبب  در  دیرگیـر  کمپلکس   ، ن می گیـرد. همچنـ�ی شکل 

رسعت تشکیل آلومینات هیدراته شش ضلعی در مخلوط سیمانـی شده و 

این سبب بهبود خواص رئولوژییک می شود. برخی از مزایای استفاده از این 

افزودنـی عبارتـند از: 

- ایجاد تاخ�ی در زمان گیـرش و کند کردن واکنش هیدراتاسیون در عمر اولیه 

بتـن و مالت سیمانـی

- افزایش زمان کارپذیری و حفظ اسالمپ طوالنـی تر

- کاهش ایجاد گرمای اولیه بتـن

 
گ

- کاهش ترک های جمع شد�

- فاقد یون کلر

- افزایش مقاومت نهایـی بتـن

استاندارد ها

و   ISIRI 2930، EN 934 استاندارد های  الزامات  با  مطابق   RST است  اس�ت

ASTM C494 می باشد. 

اطالعات محصول

مایع قهوه ای رنگشکل ظاهری

دانسیته 
)گرم بر سانتـی م�ت 

مکعب(
1 /1 0 ±0 /02

pH8 6 تا

فاقد یون کلرمیـزان یون کلر

حداقل 12 ماهزمان ماندگاری

ایط نگهداری رسش
در بسته بندی اولیه باز نشده به دور از نور 

مستقیم آفتاب، یخبندان، رطوبت و در دمای 
5 تا 35 درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

گالن 20 ، بشکه 200 و مخزن 1000 کیلوگرمیبسته بندی

ان و نحوه مرصف ز م�ی

ایط طرح اختالط بتـن  میـزان مرصف: میـزان مرف محصول وابسته به رسش

بیـن 0/2 ایل 0/8 درصد وزن مواد سیمانـی می باشد. میـزان مرف دقیق هر 

ن گردد. جهت  طرح به�ت است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه تعیـ�ی

، مرف محصول خارج از محدوده و یا مرف محصول  اطالعات بـیش�ت

درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه Strumix تماس 

بگیـرید. 

نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن: به�ت 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 3 تا 5 دقیقه کامال با دور تـند مخلوط گردد و 

سپس بتـن تخلیه شود.

محدودیت ها

- افزودنـی به سیمان خشک اضافه نگردد. 

آرامی  به  تا  گیـرد  اتاق قرار  باید در دمای  - در صورت یخ زدن محصول، 

دوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره می تواند در بتـن مرف 

گردد.

محیط زیست، سالمت و ایمنـی

به�ت است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی 
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ظروف پس از مرف و ... به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند. این 

با  تماس  نمی باشد ویل در  افراد خطرناک  ایمنـی  برای سالمت و  محصول 

پوست و چشم می تواند ایجاد حساسیت کند. برای مرف به�ت است که از 

عینک، ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد. برای اطالعات بـیش�ت به 

برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

مرجع اطالعات داده شده

و  آزمایشگاهی  آزمایشات  براساس  فنـی  مشخصات  این  اطالعات  تمام 

تجربـیات پروژه ای شـرکت Strumix می باشد. داده های واقعی اندازه گیـری 

ل ما متفاوت باشد. توصیه می شود  ایطی فراتر از کن�ت ممکن است به علت رسش

بخواهید.  را  محصوالت  فنـی  مشخصات  برگه  آخرین  ما  از  همیشه  که 

ن زیر ساخت های استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده  همچنـ�ی

در  را  الزم  اطالعات  می تواند   Strumix فنـی  بخش  و  می باشد  یان  مش�ت

ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم  اختـیار مش�ت

را ارائه دهد. 
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