
 

 

 
 

 

 هاویژگی
  نواحی بادخیز و گرمسیردر  یز یر بتنسهولت 
  یهابتن در مساافت حملفراهم نمودن امکان 

 یلطو
 بتن یر یپذبرهیو باال بردن میزان 
  گسترده یهایز یر بتندرز سرد در جلوگیری از 
 یترک سطح جلوگیری از ایجاد هر گونه 
  پرتلند یهامانیبا س یسازگار 
  طوالنی مدتمقاومت بتن در باال بردن میزان 
 ...و 

 کاربردها
 های حجیمریزیانجام بتن 
 های نیمه حجیمریزیانجام بتن 
 پذیری مناسبهایی با پمپتولید بتن 

 مصرف مقدار
 ،یبتنا در مخلوط دیرگیر بتن مصرف متوسطمقدار 

بتن،  یهوا، دما یچون: دما ییوابسته به فاکتورها
 0.3تاا  0.1از  رش،یادر گ ریو مدت تأخ مانیس اریع

 طیاسات و باا توجاه باه  ارا ریامتغ مانیوزن س
 . ودیم نییتع یشگاهیآزما

 روش مصرف
روش در  3باه  توانادیم LICOدیرگیر باتن لیکاو 

 اضافه  ود: یمخلوط بتن
 از آب  یماااده را بااا مقاادار  نیااا دیااتوانیم

اخاات ط مخلااوط نمااوده و ساان  بااه بااتن 
 .دیاضافه کن

 ماده را باه مخلاوط آمااده باتن  نیا دیتوانیم
را  یز یاار اضااافه نمااوده و بعااد از اخاات ط، بتن

 .دیانجام ده
 باتن و  دیامااده را در زماان تول نیاا دیتوانیم

( بااه آن اضااافه ناا  یدر محاال ساااخت  ب 
باتن آمااده باه تاراک اضاافه  دیدر تول ایکرده 

 نیااضاافه کاردن ا زانیاجا کاه م. از آندیینما

باا دتات  دیابا یبتن باه مخلاوط بتنا یافزودن
از  کیااااانجااااام  ااااود، الزم اساااات هاااار 

 زانیاام رهدربااا یقایاط عااات دت دکننادگانیتول
صااو  برچسااب مح یو نحااوه مصاارف آن، رو

 درج کنند.
 

 

 ®لیکو
 بتن دیرگیر

 گرم یبتن در هوا رشیزمان گ شیافزا
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 مقاومت بتن افزایش میزان 
 افزایش میزان کارایی بتن 
 وزن سیمان 0.3تا  0.1 :مقدار مصرف متوسط 
 تأخیر در زمان گیرش بتن 
  های بزرگسدسازی و شالودهمناسب برای 

باعا   یرنا  اسات کاه بعاد از اضاافه  ادن باه مخلاوط بتنا یاو تهاوه عیماا ی، محصولLICO کویبتن ل ریرگید
در  یتطباا تیخاصاا لیاامحصااو ، بااه دل نیااموجااود در ا یهااا. مولکو  ااودیم رشیاادر زمااان گ ریتااأخ

و  اندازنادیم ریرا باه تاأخ ونیدراتاسایدر مخلاوط باتن، ه میکلسا یهااونیدر ا ابا   ریباا تاأخ یآب یهامحلو 
 . وندیم رشیمان گدر ز ریتأخ جادیباع  ا
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