
Supramix Beta 
افزودنی کاهنده نفوذپذیری چند 

 بتنبتا منظوره سوپرامیکس 

 ای از محصولخالصه

کاهنده نفوذپذیری چندمنظوره  یک افزودنی بتاسوپرامیکس 

ند ببند و نمکه منافذ بتن را مسدود کرده و بتن را آبباشد می

مواد شیمایی و پلیمری اکتیو حاوی  بتاسوپرامیکس کند. می

باشد که توسط تیم تحقیق و می های معدنیخاص و واکنشگر

ار بسی منظوره چند عملکرد است. توسعه یافته Strumixتوسعه 

و  استرامیکس ین محصول توسط تیم تحقیق و توسعهمطلوب ا

 های معتبر به اثبات رسیده است.  آزمایشگاه

 کاربرد  موارد

ماس های در تبندی بتن سازهنم و بندیآب برای بتاسوپرامیکس 

محصول  این رود. همچنیندائم و یا متناوب با آب به کار می

ه ها نیز استفادپالستر و سیمانی هامالت بندیآب جهت تواندمی

 های ذیل کاربرد دارد:  بندی سازهگردد. این محصول جهت آب

مانند  تراز آب های زیرحجمی بتن بندیو نم بندیآب -

آسانسور و  چاله ها،، دیوارهای حائل، پیهای زیر زمینیپارکینگ

 ... 

 های در معرض یون های خورنده مانند کلر و ... انواع سازه -

  فاضالب و آب بتنی مخازن انواعبندی و نم بندیآب -

-، دیوارهای ساحلی و سایر سازهلوله خطوط ها وبندی تونلآب -

 های دریایی

 های توانمند تولید بتن -

 های بتنیها و دالبندی سقفبندی و نمآب -

ه در ساختهای پیشو بتن پاششی هایبتنبندی و نم بندیآب -

 ای ذوب و یخ و امالح خورنده های همعرض سیکل

 عملکرد و مزایا

 رطوبت با موجود در محصول اکتیو و معدنی شیمیایی مواد

 هیدراتاسیون واکنش از شده ایجاد مواد و تازه بتن در موجود

 در حل غیرقابل هایکریستالهای ژل و داده واکنش سیمان

 هب را بتن در آبنفوذ  طریق این از و کنندمی ایجاد بتن منافذ

. همچنین این مواد حاصل از واکنش دهندمی کاهش شدت

هیدروفوب بوده و از جذب آب بتن تا حد زیادی جلوگیری کرده 

 کند.که برای کاهش نفوذ امالح خورنده به عمق بتن کمک می

  عبارتند از: بتاسوپرامیکس برخی از مزایای استفاده 

بتن بار وابسته به طرح اختالط  31 فشاربندی بتن تا آب -

 مصرفی 

 هاکاهش شدید نفوذپذیری بتن در برابر آب و سایر سیال -

 های خورنده به بتنکاهش نفوذ انواع یون -

 مویی هایبتن و پرکردن ترکطول عمر ایجاد خود ترمیمی در  -

 میلیمتر  4/0تا عرض 

 مقاومت در برابر فشار مثبت و منفی آب  -

 بندی آن در بتن و نمگریزی آبایجاد  -

 عدم جلوگیری از تنفس بتن و مالت سیمانی -

 افزایش مقاومت نهایی بتن -

 گیرش و رشد مقاومت بتنزمان تاثیر بسیار کم در  -

 31تا  1بین  pHهای خورنده دارای افزایش مقاومت در محیط -

 های صنعتی وخانگیمثل فاضالب

 نسبت به مواد سنتی قدیمیهزینه کمتر و راحتی مصرف  -

 غیر سمی و قابل استفاده برای آب شرب و پروش ماهی و ... -

 فاقد یون کلر  -

 هااستاندارد

، EN 12390-8های با الزامات استاندارد بتا سوپرامیکس

ASTM C1202  وBS 1881-122 باشد. قابل ارزیابی می 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اطالعات محصول 

 شکل ظاهری
 ای سیاه رنگژله: ماده Aجزء 

 : پودر خاکی رنگBجزء 

 حجمی جرم

 10 در A: 3gr/cm 00/0±4/3جزء 

 سانتیگراد درجه

 10 درB: 3gr/cm 3/0±3/3جزء 

 سانتیگراد درجه

 فاقد یون کلر میزان یون کلر

 ماه 6حداقل  زمان ماندگاری

 شرایط نگهداری

بندی اولیه باز نشده به دور از در بسته

آفتاب، یخبندان، رطوبت نور مستقیم 

درجه سانتیگراد  10تا  0و در دمای 

 نگهداری گردد

 بندیبسته
 کیلوگرمی 10: سطل Aجزء 

 کیلوگرمی 100/6: کیسه Bجزء 

 

 فنی  اطالعات عملکرد

-EN 12390جلوگیری از نفوذ آب )

و  40/0)بتن با آب به سیمان  (8

 کیلوگرم در متر مکعب( 100عیار 

فشار بار برای  31

 مثبت و منفی

 درصد 30 تا روزه 12و  7افزایش مقاومت فشاری 

 های استاتیکحداکثر عرض ترک

 خود ترمیم شونده
 میلیمتر 4/0تا 

 

 میزان و نحوه مصرف

 بسته به شرایط بتاسوپرامیکس میزان مصرف  میزان مصرف:

درصد وزن سیمان و بخش  2تا  6بین  A ایژله بتن برای بخش

 باشد.می Aای مصرف بخش ژله %10به میزان  Bپودری 

ها بهتر است که افزودنی با سنگدانه روش مصرف در بچینگ:

 مخلوط شود و روند نرمال اختالط ادامه پیدا کند.  

 

 

میزان افزودنی روش مصرف مستقیم در تراک بتن آماده: 

دقیقه با دور  7اضافه شده و به مدت به آرامی مورد نیاز به تراک 

 گردد و سپس بتن تخلیه شود.  کامال مخلوطتند 

 هامحدودیت

کننده مناسب در کنار محصول کننده یا فوق رواناز روان -

در فصول گرم استفاده از نوع های دیرگیر کننده . استفاده گردد

 باشد. تر میمناسب

کیلوگرم در متر مکعب مصرف  100های با عیار کمتر از در بتن -

 نگردد. 

 ینمحیط زیست، سالمت و ایم

در محیط زیست ریخته  بتابهتر است محصول سوپرامیکس 

نشود و هرگونه شستشوی ظروف پس از مصرف و ... به فاضالب 

قابل تصفیه انتقال پیدا کند. این محصول برای سالمت و ایمنی 

-باشد ولی در تماس با پوست و چشم میافراد خطرناک نمی

 تواند ایجاد


