
 

 

 
 یاصل یکاربردها

 اال و نفوذناپذیربهای با دوام تولید بتن 
 ر معرض سایشد تولید بتن پر مقاومت و 
 تولید بتن در هوای گرم 
  حمل بتتن در میتیرهای التوالنبه بتژ ویت   در

 فصل گرم
 فارس های آبب حاشیژ خلیجریزی ساز بتن 
 هاه مختتتاز ه هتتتاه استتت لژستتتاخت بتتتتن پل

های هیتدرولی ب و ز ها و سایر ستاخانژتصفیژ
 دریایب

 ساخت مقاالع نازک بتنب 
   تولید موزاییک پلیمریه سمنت پالست و ستن

 مصنوعب
 در برابتتر انفرتتار و  هتتای مقتتاومتولیتتد بتن

 ایتشعشات هیتژ
 صنعتب کفیازی 
  کفیازی رمپ باند و َاپرو  فرودگا 
 هتای ریزی در منتاال  تتتت مرتاورت یو بتن

 مخرب سولفات و کلر

 مصرفمقدار 
از  PLUSم متل بتتن پتالس مقدار دقی  مصتر  

شود. این های کارگاهب مشخص مبالری  آزمایش
درصد وز  مواد  6تا  3ود  متدتواند در مقدار مب
باز   باشد. این میزا  مصر  صرفا   مصرفب سیمانب

مصر  پیشنهادی از این متصتو  استت. بتدیهب 
هتای ختاو و است در صورت نیاز بتژ تولیتد بتن

وی  ه میزا  مصر  متغیر خواهتد بتود. در صتورت 
نیاز بژ تغییر میزا  مصر  یا راهنمایب جهت تولید 

تمتاس  رام تاواحد فنتب  باهای خاوه حتما  بتن
  .حاصل فرمایید

 روش مصرف
 بتن بژ صورت دو بژ تتوا مب را پالس بتن م مل
 :نمود اضافژ

 
 بژ بتن سازند  اجزای تمام کامل اختالط از پس  .1

 زمتا  تتا اختتالط عمتل و شتود اضتافژ مخلوط
 هتت  کتتار ایتتن. یابتتد ادامتتژ بتتتن شتتد  همگتتن

 تراک بژ پروژ  متل در ه  و بچین  در تواندمب
 .گیرد انرام می یر

 یتا بتتن اختتالط آب کتل بتا بتتنه تولید حین  .2
 بتنتب مخلتوط بتژ و شتد  مخلوط آ  از بخشب
 .شود اضافژ

 مزایا
 بتن نفوذپذیری کاهش 
 بتن در سیما  بژ آب نیبت کاهش 
 بتن کارایب و روانب افزایش 
 بتن فشاری مقاومت افزایش 
 بتن پذیریپمپ و رئولوژی بهبود 
 بتن سایشب مقاومت افزایش 
 مقاومتتت در ه%15 تتتا ستتیما  میتتزا  کتتاهش 

 ی یا 
 هاسنگدانژ قلیایب واکنش پدید  کاهش (AAR) 
 بتن گیرش زما  افزایش 
 بتن در ترک کاهش 
 اکیپوز هایبتن در صیقلب و صا  سطح ایراد 
 کتژ شتراططب در بتتن هایالرح شد  اقتصادی 

 حملژ دطنامي به بارهای و ضربژ معرض در بتن
 .گيردمب قرار کلراطدها و هاسولفات

 و حرارتتب هتایتنش از ناشب هایترک کاهش 
 بتن در شدگبجمع

 هایی است؟افراد و پروژه مناسب چه پالس
 خلتیج حاشتیژ بتنتب هتایپروژ  بترای بتتن م مل
 را بتتن مقاومت کژ چرا استه مناسب بییار فارس
 و بتترد  بتتاال منطقتتژ مختترب هتتاییو  برابتتر در

 . دهدمب کاهش نیز را بتن نفوذپذیری
 

 
 افزایش دنبا  بژ کژ الراحا  و مهندسینب همچنین
 این از توانندمب هیتنده پروژ  در خود بتن کیفیت
 اضافژ می یر تراک بژ خود پروژ  متل در متصو 
 واقتع در و شتد  خریتداری بتتن کیفیتت تا نمایند
 . ببرند باال را کار االمینا  ضریب

 کننتد  روا  ابر داشتن با متصو  این کلب الور بژ
 ه(ستیما  م متل)  پتوزوالنب متواد همچنین و بتن
 اثرگذار و اقتصادی متصو  یک عنوا  بژ تواندمب
 .کند نقش ایفای خاو بتنب هایپروژ  در
 

 

 

 م مل بتن ®پالس
 

 بتن دوامی و بندیآب خواص و رئولوژی بهبود

 

  های بادوام با کارایی باالبتنمناسب برای تولید 
 درصد وزن سیمان 5: مقدار مصرف متوسط 
 ریزی در مناطق حاشیه خلیج فارسبتن 
 های هیدرولیکیریزی سازهبتن 
 کاهش نفوذپذیری بتن 
 افزایش روانی بتن 
 کاهش ترک در بتن 
 
 شد  سخت بتن کیفیت دهند  ارتقا و خمیری حالت در بتن رئولوژیک خواو بهبودبخش PLUS پالس بتن م مل 

ش مقدار در فرمو  این متصو ه از ابر روا  کنند  بتن بر پایژ پلب کربوکییالت اتر استفاد  شد  کژ باعث کاه. است
گردد. شود. پودر سیلی ا فیوم نیز باعث افزایش تراک  در بتن مبمب بتن افزایش مقاومت آب بژ سیما  و در نتیرژه

های مویب در بتن ه باعث جلوگیری از ایراد ترکPLUS حضور الیا  پلب پروپیلن نیز در متصو  م مل بتن پالس
 برد.برابر ضربژ و سایش باال مب شد  و مقاومت بتن را در

ASTM C1202 / BS 1881-122 / ISIRI 2930 / BS EN 12390-8 
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