
 

 

 یاصل یکاربردها
 ساختهان کفسازی جًت بتن فَم تَلید 
 يای بلَک تَلید CLC سبک 
 سبک دیَاری يای پنل تَلید 
 يا راى نگًداری برای نناسب بتن فَم تَلید 
 خاک تثبیت 
 صددَ  عددای  بتندد  يددای پنل ٍ بلددَک تَلیددد ٍ 

 حرارت 
 بام بندی شیب 
 تَنل ٍ فاصالب يای حفرى کردن پر 
  گرنایش  ٍ سرنایش  تأسیسا  سازی عای  

 مصرفمقدار 
 پرٍژى، شرایط بٌ بستٌ ساز، فَم نایع نصرف نقدار
 عَاندل ٍ ژنراتدَر فدَم دسدتگاى ندَع نصالح، نَع

. کندد تغییر تَاند ن ...  ٍ يَا دنای نانند نحیط ،
 يدای آزنایش طرید  از بایدد نصدرف دقید  نقدار

 در تَاندد ن  نقددار ایدن. شدَد نشخص کارگاي 
 نکعدب نتر یک ازای بٌ گرم 554 تا 044 نحدٍدى

 چندد يهزندان نصدرف صدَر  در. باشد بتن فَم
 تهدا  رانکدا فند  ٍاحدد بدا حتها   ،بتن افزٍدن 
 .فرنایید حاصل

 روش مصرف
 بٌ 1 نسبت بٌ باید استفادى جًت بتن فَم نایع
 عبَر با شدى رقی  نحلَل ٍ شَد حل آب درٍن 05
 یا فَم ،(ژنراتَر فَم یا لنسر) فَم تَلید دستگاى از

 شدى، تَلید کف حجو. کند ن  تَلید ای خانٌ کف
. است( نکعب نتر 1) لیتر 1555 حداقل نعادل
... ٍ سیهان آب، حاٍی نیکسر بٌ يا فَم این سپس

 .شَد ن  اضافٌ اختالط حال در
 ٍ بددتن رٍی يددای ترک از جلددَگیری بددرای :نکتددٌ

 تددَان ن  بددتن، فددَم نقاٍنددت افددزایش يهچنددین

 بددتن فددَم تَلیددد در نیددز پددرٍپیلن پلدد  الیدداف از
  .نهَد استفادى

 مزایا 
 005 چگال ) خَب نسب  نقاٍنت ٍ سبک ٍزن 

 (نکعب نتر بر کیلَگرم 1155 تا
 (بتن فَم برای) بتن زدگ  یخ ضد 
 پایدار ٍ ای خانٌ کف تَلید 
 PH  تأسیسدا  بدٌ رسان  آسیب عدم ٍ خنث ٍ 

 ساختهان کف در نَجَد فلزا 
 سرنا فصل در بتن فَم سریع گیرش 

 هایی است؟ افراد و پروژه مناسب چه فالی
 فدَم) بتن فَم اجرای پیهانکاران برای نحصَل این
 کار بادی یا پهپ  نَنَ يای دستگاى با کٌ( کاران بتن
 اجدرای ٍ تَلیدد در ٍ است نناسب بسیار کنند، ن 
 کهددک بسددیار يددا پرٍژى در بددتن فددَم کیفیددت بددا
 ٍ خدَا  بدا فدالی بدتن فدَم نحصَل. نهاید ن 

 گزیندٌ تَاندد ن  خدَد فدرد بٌ ننحصر فرنَالسیَن
 سدبک يای بلَک انَاع کنندگان تَلید برای نناسب 

(CLC)،  سبک بتن  جداکنندى يای دیَار ٍ قطعا ٍ 
 .باشد حرارت  ٍ صَت  يای عای 

 

 ®فالی
 بتن فَم نایع

 پمپی مونو و بادی هایدستگاه با بتن فوم تولید

 های سبک هواداربتنانواع مناسب برای تولید 
:متر مکعب فوم بتن 1گرم برای تولید  500 مقدار مصرف متوسط 
بندی()کفسازی و شیب تولید فوم بتن ساختمانی 
 کیلوگرم بر متر مکعب 600تولید بتن سبک با چگالی 
ایجاد کف پایدار 
کیلوگرم فوم در یک متر مکعب( 50) وزن سبک فوم تولیدی 

 ٍ فشردى ریز، بسیار يایحباب ایجاد تَانای  ٍ بَدى شیهیای  يایسَرفکتانت ٍ ترکیبا  شانل ،FLY فالی بتن فَم نایع
 سیهان آب، کٌ صَر  این بٌ است؛ بتن درحباب  ایجادکنندى عانل بتن، فَم نایع. دارد نترنیل  5.8 تا 5.3 اندازى در را پایدار

 نخزن  در نایع این. کنندن  تَلید بتن فَم نام بٌ را نتخلخل  ٍ غلیظ نادى ٍ شدى ترکیب يو با خاص  ياینسبت با کف ٍ
 شکل ایخانٌ کف آن از ٍ شَدن  دادى عبَر لنسر نام بٌ ایاستَانٌ از يیدرٍلیک  پهپ تَسط سپس ٍ شدى رقی  آب با

 .گرددن  تَلید بتن فَم گَنٌاین ٍ شَندن  ترکیب يو با سیهان ٍ آب کف، نًایت در. ریزدن  نیکسر درٍن ٍ شدى خارج
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