
 

 

 

 

 یاصل یکاربردها
 نگیبتن مقاوم در محل بچ دیتول 
 یحمل بتن در مدت زمان طوالن یآسان 
 یهابتن دیتول SCC 
 و پر آرماتور کیدر مقاطع بار  یز یر بتن 
 روزه  ۷روزه و  ۳مقاومززز   زانیزززم شیافززززا

 (ه یاول نیبتن )مقاوم  در سن
 بززتن بززا اسززتزاده از  دیززسززا   و تول امکززان

 مصالح شکسته
 هاپ سززتون هززاپیهززاپ پآسززان در دا  یز یززر بتن

 ...و وارهاید

 مصرفمقدار 

 %1تزا  0.2 نیمحصو پ ب نیمصرف متوسط امقدار 
اس  و بنا به نوع طرح ا زتط  بزتنپ  مانیوزن س

 یمصرف باالتر باشدپ مقزدار ااهنزد  زانیهر قدر م
در  یشزتر یب یروان جهپیشده و در نت شتریآب بتن ب

حزظ اسزطم  و  انپیم نی. در اشودیم جادیبتن ا
 اقاتززز یتر یمززدت طززوالن یبززرا زیززبززتن ن یروانزز
 . افتدیم

 روش مصرف
 :دیدر زمان تول بتن ابر روان انندهافزودن اامل  .1

الزم اسز  ابزر روان اننزده بازد از  وهیش نیدر ا
به طرح ا تط  بتن اضزافه  مانپیاضافه اردن س
از  شیاززه ابززر روان اننززده پزز یشززود. در رززورت

از آب موجود در طزرح ا زتط   یبا بخش مصرف
شده و سزس  بزه بزتن اضزافه شزودپ  قیبتن رق

 یداشته باشد و به راحتز یبهتر  لکردعم تواندیم
 برساند. مانی ود را به ذرات س

بتن آر ون در  از ابر روان اننده یافزودن مقدار   .2
بزتن  ابر روان اننزده یافزودن مقدار و  نگیبچ
 یبزرا شزتریروش ب نیا: پروژهدر محل  ومیپاالد
بزاال ازه محزل پزروژه  مانیسز اریزبا ع ییهابتن

داشزته باشزدپ اسزتزاده  نگیتا بچ یادیفارله ز 
 رفا  در محل پروژه ر ومی. استزاده از پاالدشودیم

بزتن  یروان زانیپمساژ بتن بوده و م یجه  آسان
نکته غافزل  نیاز ا دی. البته نبادهدیم شیرا افزا

و ضوابط  اص  زود را  طیشد اه هر پروژه شرا
 تززوانیدارد و بززا توجززه بززه ضززوابط پززروژهپ م

محصزو   نیزمصزرف ا یرا برا یگر ید یهاروش
 .داد شنهادیپ

 مزایا 
  آب  یقدرت ااهند 
 مناسب یاقتصاد ررفه 
 سرد ییآب و هوا طیبتن در شرا یروان حزظ 
 آسان بتن   هیتخل 
 قوام در بتن شیافزا 
 دوام بتن یو ارتقا یر ینزوذپذ زانیم ااهش 
 باال نیبتن در سن یبه مقاوم  فشار  یابیدست 
 پیپرتلنزد و مزواد پزوزوالن یهامانیبا س ساز ار 

 …و ی ااستر باد ومپیکافیلیمانند: س
 یشزد از جمع یناشز یهزاترک زانیزم ااهش 

 بتن
 از افزز   یاززاهش مقاومزز  بززتن ناشزز جبززران

 مانیس  یزیا

 هایی است؟افراد و پروژه مناسب چه آرگون
 لیزذ یهزاپروژه یبزرا آر زونبتن ابر روان اننده 
 مناسب اس :

  مانیبا نسب  آب به س ییهادر پروژه W/C ام 
  بتن مقاوم  دیپ جه  تولبتن آماده یهااار انه

باب   یرورتپ نگران نیدر فصل سرد سا . در ا
تا محل پروژه وجزود نخواهزد  بتن ییاف  اارا
 داش .

 اززه  یبتنزز سززا تهشیقطاززات پ داننززد انیتول
 یادیزز   یزآب بتن در آن اهم یااهند  زانیم

 .دارد

 

 ®نآرگو
 ابر روان اننده بتن

 هاها و پروژهکارخانهمناسب برای تولید بتن در 

 

 تولید بتن مقاوم و نفوذناپذیر 
 بتن  کیلوگرم بر متر مکعب برای تولید 2.1 :متوسط مقدار مصرفC40 
 مقاومت بتن در سنین اولیه افزایش 
 بتن شدگیجمعهای ناشی از کاهنده ترک 
  45 تاکاهش میزان آب بتن% 
 

سرد  ییآب و هوا طیدر شرا یبتن در فصو  سرد سا  و به طور ال دیتول یاه برا  ARGONابر روان اننده بتن آر ون 
 پییماده با حزظ اارا نی. ااندیم دیتول ریمقاوم و نزوذناپذ یبتن مانپیمناسب اس پ با ااهش نسب  آب به س

اس . از جمله  سا تهشیبتن پ دانند انیبتن آماده و تول یهابتن در اار انه دیتول یمناسب برا یمحصول
 آب باال اشاره ارد. یو ااهند  نییبه مقدار مصرف پا توانیمحصو پ م نیبارز ا یهایژ یو
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