
 

 

 یاصل یکاربردها
 ساختمان کفسازی جهت بتن فوم تولید 
 هایبلوک تولید CLC سبک 
 سبک دیواری هایپنل تولید 
 هاراه نگهداری برای مناسب بتن فوم تولید 
 خاک تثبیت 
 و صددو  عددای  بتندد  هددایپنل و بلددوک تولیددد 

 حرارت 
 بام بندیشیب 
 تونل و فاصالب هایحفره کردن پر 
  گرمایش  و سرمایش  تأسیسا  سازیعای  

 مصرفمقدار 
 پروژه، شرایط به بسته ساز، فوم مایع مصرف مقدار
 عوامدل و ژنراتدور فدوم دسدتگاه ندوع مصالح، نوع

. کندد تغییر تواندم ...  و هوا دمای مانند محیط ،
 هدایآزمایش طرید  از بایدد مصدرف دقید  مقدار

 در توانددم  مقددار ایدن. شدود مشخص کارگاه 
 مکعدب متر یک ازای به گرم 550 تا 400 محدوده

 چندد همزمدان مصدرف صدور  در. باشد بتن فوم
 تمدا  رامکدا فند  واحدد بدا حتما   ،بتن افزودن 
 .فرمایید حاصل

 روش مصرف
 به 1 نسبت به باید استفاده جهت بتن فوم مایع
 عبور با شده رقی  محلول و شود حل آب درون 50
 یا فوم ،(ژنراتور  فوم یا لنسر) فوم تولید دستگاه از

 شده، تولید کف حجم. کندم  تولید ایخامه کف
. است( مکعب  متر 1) لیتر 1000 حداقل معادل
... و سیمان آب، حاوی میکسر به هافوم این سپس

 .شودم  اضافه اختالط حال در
 و بددتن روی هددایترک از جلددوگیری بددرای :نکتدده

 تددوانم  بددتن، فددوم مقاومددت افددزایش همچنددین

 بددتن فددوم تولیددد در نیددز پددروپیلن پلدد  الیدداف از
  .نمود استفاده

 مزایا 
 650 چگال ) خوب نسب  مقاومت و سبک وزن 

 (مکعب  متر بر کیلوگرم 1100 تا
 (بتن فوم برای) بتن زدگ یخ ضد 
 پایدار و ایخامه کف تولید 
 PH  و تأسیسدا  بده رسان آسیب عدم و خنث 

 ساختمان کف در موجود فلزا 
 سرما فصل در بتن فوم سریع گیرش 

 هایی است؟افراد و پروژه مناسب چه فالی
 فدوم)  بتن فوم اجرای پیمانکاران برای محصول این
 کار بادی یا پمپ  مونو هایدستگاه با که( کارانبتن
 با اجرای و تولید در و است مناسب بسیار کنند،م 

. نمایددم  کمک بسیار هاپروژه در بتن فوم کیفیت
 فرموالسدیون و خدوا  بدا فالی بتن فوم محصول
 بدرای مناسدب  گزینده تواندم  خود فرد به منحصر
 ،(CLC) سددبک هددایبلوک انددواع کنندددگان تولیددد

 و سددبک بتندد  جداکننددده هددایدیوار و قطعددا 
 .باشد حرارت  و صوت  هایعای 

 

 ®فالی
 بتن فوم مایع

 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 

 و فشرده ریز، بسیار هایحباب ایجاد توانای  و بوده شیمیای  هایسورفکتانت و ترکیبا  شامل ،FLY فالی بتن فوم مایع
 سیمان آب، که صور  این به است؛ بتن درحباب  ایجادکننده عامل بتن، فوم مایع. دارد مترمیل  0.8 تا 0.3 اندازه در را پایدار

 مخزن  در مایع این. کنندم  تولید بتن فوم نام به را متخلخل  و غلیظ ماده و شده ترکیب هم با خاص  هاینسبت با کف و
 شکل ایخامه کف آن از و شودم  داده عبور لنسر نام به ایاستوانه از هیدرولیک  پمپ توسط سپس و شده رقی  آب با

 .گرددم  تولید بتن فوم گونهاین و شوندم  ترکیب هم با سیمان و آب کف، نهایت در. ریزدم  میکسر درون و شده خارج
ASTM C796 /ASTM C869 / ACI 523.1R 
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