
مانامالت
تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی

افزودنی های بتن و محصوالت پایه سیمانی

C50ابر روان کننده بتن

S u p e r  P l a s t i c i z e r  C a r b o x y l a t e

ابرروان کننده C50 به عنوان افزودنی بتن، فاقد كلراید بوده كه بر 

پایه یك پلیمر خاص كربوكسیلیك اتر با زنجیره های جانبی طویل 

تولید شده و پخش شدن ذرات سیمان را به نحو چشمگیری بهبود 

می بخشد. 

در ابتدای اختالط بدلیل وجود بارهای الكترواستاتیك ذرات سیمان 

پخش می شوند و در ادامه به دلیل وجود زنجیره های جانبی یك 

ایجاد گشته كه شكسته شدن و پخش شدن ذرات  مانع فضائی 

سیمان را تثبیت می نماید. 

فوق روان كننده های متداول نسل دوم و سوم در هنگام اختالط جذب 

از  این گروه  اولیه هیدراتاسیون سیمان  سیمان می شوند و در لحظات 

پلیمرها با ایجاد دافعه با الكتریسیته ساكن باعث باز شدن سیمان می 

گردند. ابرروان کننده C50 با روان كننده های متداول، در عمل تفاوت 

می كند بدین ترتیب كه پایه این محصول پلی كربوكسیلیك اتر بوده و 

دارای زنجیره های جانبی مولكولی نیز می باشد كه در شروع هیدراتاسیون 

ادامه حضور  روان كننده های متداول عمل می كند و در  همانند فوق 

زنجیره های جانبی باعث ممانعت شدید از تجمع مجدد ذرات سیمان 

میگردد.

عملکرد

بتن ریزی آسانتر در قالبهای تونلی، لغزان و...

(CCS) استفاده در بتن های ویژه و تخصصی یا خود متراكم شونده

( CLS )  مورد استفاده در بتن های ویژه یا خود تراز شونده

در بتن های تخصصی و ویژه برای سطوح با پرداخت عالی

بتنهای تخصصی (CPH) و حداقل C/W و حداکثر دوام و پایایی

بتن ریزی با لوله ترمی و بتن ریزی در زیر آب

بتن ریزی درمقاطع باریك و پرآرماتور

صنایع قطعات بتنی پیش ساخته

کاربرد

ظاهر : مایع بیرنگ مالیم به کرم

وزن مخصوص : 1.13 گرم بر سانتیمتر مکعب

میزان کلر : ندارد 

میزان نیتریت : ندارد 

نقطه اشتعال : ندارد

نقطه انجماد : صفر درجه ساانتیگراد 

میزان قلیایی : بین 5 تا 6

میزان مصرف : از 0.2 الی 0.5 درصد وزن سیمان

مشخصات فنی

بدلیل اینكه یك افزودنی آماده مصرف میباشد ترجیحا می بایست 

در بچینگ به بتن اضافه گردد. بهتر است ابتدا مصالح به همراه 

بیش از نیمی از آب مورد نیاز طرح اختالط وارد بچینگ شود و پس 

از آن به بتن در حال ساخت اضافه گردد.

 نحوه اختالط

بشكه ۲۲۰ ، کیوب ۱۰۰۰ لیتری و یا در گالن های ۲۰ لیتری

بسته بندی

www.manamalat.com
info@manamalat.com

02 1  -  28424185

02 1  -  56426058

شهرک صنعتی زاویه، بلوار صنعتگران
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