
 

 

 
 یاصل یکاربردها

 تَلید بتن پر نقاٍنت در بچینگ 
 انکان حهل طَالنی ندت بتن در يَای گرم 
 يای خَدتراکو  تَلید بتنSCC 
 صرف  ریزی در نقاطع بسیار بزرگ کٌ نیاز بٌ بتن

 ٍقت زیادی دارند
 نازک ٍ با تراکو آرناتَر باالریزی در نقاطع  بتن 
  رٍزى بتتن ننست ت  ۷رٍزى ٍ  ۳افزایش نقاٍنت

 (بتن ابر رٍان کنندىبٌ حالت بدٍن 
 ٌساخت بتن با استفادى از نصالح سنگی شکست 
 يا، دیَاريا،  ا، ستَنتي يا، پی ن دالترای بتتاج

 …يا ٍ پل

 مصرفمقدار 

درصد ٍزن  ۱تا  ۰٫۱نیزان نصرف این نادى از 
است ٍ بستٌ بٌ نَع طرح اختالط بتن این  سیهان

نادى، ير قدر نقدار نصرف این نادى باالتر باشد، 
تَاند کايندگی آب بیشتری داشتٌ باشد، رٍانی  نی

بیشتری در بتن ایجاد کند ٍ حفظ اسالنپ 
 تری در بتن داشتٌ باشد. طَالنی

کیلَگرم بر  ۰۲۰: برای بتن با عیار بٌ عنَان نهَنٌ
نتر، با افزٍدن  سانتی ۳نتر نکعب ٍ اسالنپ 

کیلَگرم در نتر نکعب از این نادى،  ۲نقدار 
نتر حاصل شد ٍ پس از گذشت  سانتی ۱۱اسالنپ 

درجٌ، رٍانی بتن بٌ عدد  ۲۲یک ساعت در دنای 
ٍاحد افت  ۳نتر رسید نیعنی تنًا  سانتی ۱۰

ای  رٍزى استَانٌ ۷. نقاٍنت ساعت( ۱اسالنپ در 
 نگاپاسکال رسید. ۰۱يو بٌ عدد 

این آزنایش در شًر قو ٍ با ناسٌ نعدن : نکتٌ
 ۲س ٍ سیهان تیپ يهایی ٍ نخَدی نعدن الها

ال تٌ بدیًی است تغییر نصالح ؛ دلیجان انجام شد
 شَد. ٍ شرایط، ننجر بٌ ایجاد نتایج نتفاٍتی نی

 

 روش مصرف
نَرد نیاز بٌ   ابر رٍان کنندىافزٍدن تهام نقدار  .۱

در این رٍش، الزم است ابر  بتن در ينگام تَلید:
رٍان کنندى بعد از افزٍدن سیهان بٌ بتن اضافٌ 
شَد تا عهلکرد بًتری داشتٌ باشد. بدیًی است 
اگر ابر رٍان کنندى با نقداری از آب بتن رقیق 

تَاند بًتر  شدى ٍ سپس بٌ بتن اضافٌ گردد، نی
تری  ش شدى ٍ عهلکرد بًتر ٍ سریعدر بتن پخ

 داشتٌ باشد.
بٌ  بتن رادٍن  ابر رٍان کنندىافزٍدن نقداری از  .۲

بتن در نحل تَلید نبچینگ( ٍ افزٍدن نقداری 
این  بتن پاالدیَم در نحل پرٍژى:  ابر رٍان کنندى
ساعت ٍ  ۲ریزی با نسافت باالی  رٍش برای بتن

دى از شَد. با استفا يَای بسیار گرم تَصیٌ نی
این رٍش، ابتدا الزم است با ابر رٍان کنندى 
رادٍن نیزان آب نصرفی را کايش داد تا 
نقاٍنت الزم حاصل شَد ٍ سپس در نحل 

، ابر رٍان کنندى پاالدیَمپرٍژى با اضافٌ کردن 
اد تا بتن بٌ راحتی صرفًا رٍانی بتن را افزایش د

 پهپاژ شَد.

شرایط الزم بٌ ذکر است با تَجٌ بٌ خاص بَدن 
يای دیگری را برای نصرف  تَان رٍش پرٍژى، نی

جًت دریافت نشاٍرى این نحصَل پیشنًاد داد. 
 رایگان با ٍاحد فنی رانکا تهاس حاصل فرنایید.

 مزایا
 َالت نشابٌ تقدرت بیشتر نس ت بٌ سایر نحص

 در بازار ٍ در نتیجٌ، کايش نقدار نصرف
  افزایش ندت زنان کارایی بتن ٍ حفظ اسالنپ

باالی این نحصَل کٌ باعث جذابیت آن برای 
 تَلیدکنندگان بتن آنادى در ایران شدى است.

 ش استتًالک تاژ ٍ کايتتَلت پهپتش سًتافزای
تَانتد بتٌ طتَر میرنستتقیو در  کٌ نی تجًیزات

جَیی  آالت کارخانٌ بتن صرفٌ يای ناشین يزینٌ
 کند.

 افزایش قَام ٍ لَز در بتن 
 کايش نفَذپذیری بتن 
 َل نقاٍنتت تر در رٍند حصتتاد تأخیتتعدم ایج

 فشاری بتن در سنین باال
 د ٍ نَاد تتيای پرتلن انتتتسازگاری با انَاع سیه

 …ٍ سیلیسیپَزٍالنی، نظیر: دٍدى 
 اض ٍ تتی از انق تتای ناشتي رکتری از تتَگیتجل

 شدگی بتن جهع
 يای  ریزی رد در بتنتاد درز ستری از ایجتَگیتجل

 طَالنی ندت

 هایی است؟ افراد و پروژه مناسب چه رادون

يا ٍ افرادی کتٌ نیازننتد کتايش آب در  تهام پرٍژى
بنتد، بتتن  قاٍنتت، بتتن آببتن يستند نبتن پر ن

طل نتد ننتًاًل  ، رٍانی زیتادی از بتتن نی…(ٍبادٍام 
يتتای ختتَدتراکو( ٍ يهزنتتان نیازننتتد حفتتظ  بتن

تَانند از ایتن  طَالنی ندت کارایی بتن يستند، نی
 نحصَل استفادى نهایند. 

 

 

 

 ابر رٍان کنندى بتن ®رادون

 گرم هوای در ریزیبتن و بچینگ ویژه طوالنی، اسالمپ حفظ

گرم هىای در بتن ساخت برای مناسب 
420 عیار با مگاپاسکال 40 بتن تولید برای مکعب متر بر کیلىگرم 2 مصرف مقدار 
مقاومت پر هایبتن تولید 
گرم هوای در ساعت یک تا اسالمپ افت بدون ،بچینگ در بتن تولید 
اولیه سنین در بتن مقاومت دهندهافزایش 
(آب کاهندگی درصد 40 تا) بتن آب قوی کاهنده فوق 
ساعت 2 تا بتن روانی و کارایی مدت طوالنی حفظ 

 

نقاٍنت است.  يای پرای بسیار نناسب برای کايش آب بٌ سیهان ٍ تَلید بتننادى RADONابر رٍان کنندى بتن رادٍن 
يای بتن خاصیت حفظ اسالنپ طَالنی ندت این ابر رٍان کنندى، تَلید بتن را در فصل تابستان ٍ يَای گرم، برای کارخانٌ

دمٌ کايش اسالنپ بتن را در نحل پرٍژى يای بتن آنادى دمبا استفادى از این ابر رٍان کنندى، کارخانٌ نهاید.آسان نی
 يا، نزایا، نقدار ٍ رٍش نصرف این نادى بیشتر آشنا خَايیو شد.نخَايند داشت. در ادانٌ با ٍیژگی
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