
 

 

 
 یاصل یکاربردها

 يای با دٍام باال ٍ نفَذناپذیر تَلید بتن 
 ٍ در نعرض سایش تَلید بتن پر نقاٍنت 
 تَلید بتن در يَای گرم 
  حهل بتتن در نیتیريای التَالنبه بتٌ ٍیت ى در

 فصل گرم
 يای آبب حاشیٌ خلیج فارس ریزی سازى بتن 
 ياه نختتتاز ه            يتتتاه استتت لٌ ستتتاخت بتتتتن پل

يای يیتدرٍلی ب ٍ  يا ٍ سایر ستازى خانٌ تصفیٌ
 دریایب

 ساخت نقاالع نازک بتنب 
   تَلید نَزاییک پلیهریه سهنت پالست ٍ ستن

 نصنَعب
 در برابتتر انفرتتار ٍ  يتتای نقتتاٍم تَلیتتد بتن

 ای تشعشات يیتٌ
 صنعتب کفیازی 
 کفیازی رنپ باند ٍ َاپرٍ  فرٍدگاى 
 يتای  ریزی در ننتاال  تتتت نرتاٍرت یَ  بتن

 نخرب سَلفات ٍ کلر

 مصرفمقدار 
از  PLUSن هتل بتتن پتالس نقدار دقی  نصتر  

شَد. این  يای کارگايب نشخص نب الری  آزنایش
درصد ٍز  نَاد  6تا  3ٍدى نتدتَاند در  نقدار نب
بازى  باشد. این نیزا  نصر  صرفا   نصرفب سیهانب

نصر  پیشنًادی از این نتصتَ  استت. بتدیًب 
يتای ختاو ٍ  است در صَرت نیاز بتٌ تَلیتد بتن

ٍی ىه نیزا  نصر  نتغیر خَايتد بتَد. در صتَرت 
نیاز بٌ تغییر نیزا  نصر  یا راينهایب جًت تَلید 

تهتاس  ران تاٍاحد فنتب  بايای خاوه حتها   بتن
  .حاصل فرنایید

 روش مصرف
 بتن بٌ صَرت دٍ بٌ تتَا  نب را پالس بتن ن هل
 :نهَد اضافٌ

 
 بٌ بتن سازندى اجزای تهام کانل اختالط از پس  .1

 زنتا  تتا اختتالط عهتل ٍ شتَد اضتافٌ نخلَط
 يتتو کتتار ایتتن. یابتتد ادانتتٌ بتتتن شتتد  يهگتتن

 تراک بٌ پرٍژى نتل در يو ٍ بچین  در تَاند نب
 .گیرد انرام نی یر

 یتا بتتن اختتالط آب کتل بتا بتتنه تَلید حین  .2
 بتنتب نخلتَط بتٌ ٍ شتدى نخلَط آ  از بخشب
 .شَد اضافٌ

 مزایا
 بتن نفَذپذیری کايش 
 بتن در سیها  بٌ آب نیبت کايش 
 بتن کارایب ٍ رٍانب افزایش 
 بتن فشاری نقاٍنت افزایش 
 بتن پذیری پهپ ٍ رئَلَژی بًبَد 
 بتن سایشب نقاٍنت افزایش 
 نقاٍنتتت در ه%11 تتتا ستتیها  نیتتزا  کتتايش 

 ی یا 
 يا سنگدانٌ قلیایب ٍاکنش پدیدى کايش (AAR) 
 بتن گیرش زنا  افزایش 
 بتن در  ترک کايش 
 اکیپَز يای بتن در صیقلب ٍ صا  سطح ایراد 
 کتٌ شتراططب در بتتن يای الرح شد  اقتصادی 

 حهلٌ دطناني به باريای ٍ ضربٌ نعرض در بتن
 .گيرد نب قرار کلراطديا ٍ يا سَلفات

 حرارتتب يتای تنش از ناشب يای ترک کايش ٍ 
 بتن در شدگب جهع

 هایی است؟ افراد و پروژه مناسب چه پالس
 خلتیج حاشتیٌ بتنتب يتای پرٍژى بترای بتتن ن هل
 را بتتن نقاٍنت کٌ چرا استه نناسب بییار فارس
 ٍ بتتردى بتتاال ننطقتتٌ نختترب يتتای یَ  برابتتر در

 . ديد نب کايش نیز را بتن نفَذپذیری
 

 
 افزایش دنبا  بٌ کٌ الراحا  ٍ نًندسینب يهچنین
 این از تَانند نب يیتنده پرٍژى در خَد بتن کیفیت
 اضافٌ نی یر تراک بٌ خَد پرٍژى نتل در نتصَ 
 ٍاقتع در ٍ شتدى خریتداری بتتن کیفیتت تا نهایند
 . ببرند باال را کار االهینا  ضریب

 کننتدى رٍا  ابر داشتن با نتصَ  این کلب الَر بٌ
 ه(ستیها  ن هتل) پتَزٍالنب نتَاد يهچنین ٍ بتن
 اثرگذار ٍ اقتصادی نتصَ  یک عنَا  بٌ تَاند نب
 .کند نقش ایفای خاو بتنب يای پرٍژى در
 

 

 

 ن هل بتن ®پالس

 بتن دوامی و بندیآب خىاص و رئىلىژی بهبىد

 های بادوام با کارایی باالبتنمناسب برای تىلید 
درصد وزن سیمان 5: مقدار مصرف متىسط 
ریزی در مناطق حاشیه خلیج فارسبتن 
های هیدرولیکیریزی سازهبتن 
کاهش نفوذپذیری بتن 
افزایش روانی بتن 
کاهش ترک در بتن 
 

 شدى سخت بتن کیفیت ديندى ارتقا ٍ خهیری حالت در بتن رئَلَژیک خَاو بًبَدبخش PLUS پالس بتن ن هل
ش نقدار در فرنَ  این نتصَ ه از ابر رٍا  کنندى بتن بر پایٌ پلب کربَکییالت اتر استفادى شدى کٌ باعث کاي. است

گردد. شَد. پَدر سیلی ا فیَم نیز باعث افزایش تراکو در بتن نبنب بتن افزایش نقاٍنت آب بٌ سیها  ٍ در نتیرٌه
يای نَیب در بتن ه باعث جلَگیری از ایراد ترکPLUS حضَر الیا  پلب پرٍپیلن نیز در نتصَ  ن هل بتن پالس

 برد.برابر ضربٌ ٍ سایش باال نب شدى ٍ نقاٍنت بتن را در
ASTM C1202 / BS 1881-122 / ISIRI 2930 / BS EN 12390-8 
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