
 

 

 
 

 

 هاویژگی
 کم یکنندگروان تیخاص 
 ونیدراتاسیدر شروع ه ریتأخ 
 بتن یانیو پا هیاول رشیدر زمان گ ریتأخ 
 در منهها    یز یههر بتن اتیههانجههاع ل   سههلولت

 ریگرمس
 یهاسهتاا یح ل بتن در لوله پ ه  در ا امکان 

 ی والن
 پ   بتن ییزمان جابجا زانیبردن م باال 
 سفت در لوله پ   یهاکردن بتن روان 

 اربردهاک
 کههه در ،ن   ییهههایز یر سههلولت در انجههاع بتن

 ریپ پههاب بهها تههأخ سههتاا یبههه ا کسههریورود م
 .شودیانجاع م

 پ   در فصل گرع ییجابجا امکان 
 ی والن یهاستاا یپ   در ا ییجابجا 
 بهههتن موجهههود در  رشیهههدر گ ریتهههأخ جهههادیا

 پ   یهالوله

 مصرف مقدار 

پ ه  بهتن پهامپر  ریهرگیدمقدار مصرف متوسه  
PUMPERاریهبتن  ل یهوا  دما ی  با توجه به دما 

 ۰٫۱ نیبه رش یافتادن زمان گ ریو مدت تأخ  انیس
 زانیهاسهت و م ریهمتغ  انیدرصهد وزن سه ۰٫۸تا 
 .شودیم نییتع یشااهی،زما  ی،ن در شرا  یدق

 روش مصرف
 انیهالزع اسهت بعهد از پا دیرگیر بتنجلت مصرف 

 هیهپ   )محل تخ  یدر وان انتلا  یز یر بتن افتنی
مهاد  را ااهافه  نیاز ا ی( مقدار کسر یبتن توس  م

قهرار  پ ه  ی. سپس لوله پ   را در وان انتلادیکن
تها بها بهتن  دیهداد  و بتن را با سرلت کم پ   کن

 یصهورت  پ ه  بهه راحته نیهمخ هو  شهود. در ا
 .دیبعد حرکت ن ا ستاا یبه س ت ا تواندیم

 
 

 

 ®پامپر
 بتن دیرگیر

 گرم یپمپ در هوا ییجابجا ژهیو
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 های دور از همدر ایستگاه جابجایی پمپ 
 ایجاد تأخیر در گیرش اولیه و نهایی بتن 
 وزن سیمان 0/8 تا 0/1 :مقدار مصرف متوسط 
 شدگی بتن در لولهعدم ایجاد سفت روانی مناسب بتن و 

 

سرلت هیدراتاسیون را کاهش داد  و در  میزانمایعی کاربردی برای پ   بتن است که   PUMPER دیرگیر پ   بتن پامپر
ها سفت نشد  و در جابجایی شود بتن در لولههای بتن بالث میکند. حضور این ماد  در پ  زمان گیرش تأخیر ایجاد می

 .های تولید بتن مشک ی ایجاد نشودمیان ایستاا 
ASTM C494 / C494 M TYPE B  / EN 934 / ISIRI 2930 

https://ramkaco.com/product/pumper/
https://ramkaco.com/product/pumper/
https://ramkaco.com/product-category/concrete-admixture/concrete-retarder/
https://ramkaco.com/product-category/concrete-admixture/concrete-retarder/
http://www.ramkaco.com/

