
ندارد

روان کننــده بــن )   SSP-07( مــاده ای اســت جهــت کاهــش 

آب و افزایــش مــدت زمــان کارایــی بــن در حالــت خمیــری. 

ســهولت حمــل بــن در مســافت های طوالنــی از جملــه 

ــد. ــاده می باش ــن م ــم ای ــای مه ویژگی ه

نتایــج اســتفاده از ایــن مــاده طبــق اســتاندارد ملــی ایــران 

 ASTM بــه شــامره2930-2 جــدول2 و نیــز اســتاندارد

C494M / C494  تیــپA و نیــز  EN934  قابــل ارزیابــی 
مــی باشــد.

ــل  ــزان حداق ــه می ــیامن w/c ب ــه س ــبت آب ب ــش نس - کاه

ــد 5 درص

-  افزایش مدت اسامپ 

- قابلیــت اســتفاده همزمــان بــا میکروســیلیس و ســایر مــواد 

پوزوالنی 

- افزایش مدت زمان کارایی بن 

- سهولت پمپاژ بن آماده شده 

- سازگاری با انواع سیامن های پرتلند 

- جلوگیری از بوجود آمدن ترک های سطحی 

- جلوگیری از انقباض و خزش بن

- ساخت و حمل بن و بن ریزی در مناطق گرمسیر 

- بن ریزی حجیم 

- ساخت و حمل بن در مسافت های طوالنی 

- ساخت بن های خود تراکم، توامنند و نفوذ ناپذیر 

- ساخت مات های تزریقی
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توصیــه مــی شــود انبــار داری در روان کننده بتن

ــانتی  ــه س ــا 45 درج ــای 5 ت دم

ــور  ــش ن ــه دور از تاب ــراد و ب گ

ــد. ــید باش خورش

 12ماه در بسته بندی اولیه

ایــن مــاده آتــش زا نبــوده و خطــری بــرای محیــط 

زیســت و بهداشــت نــدارد.

در صــورت متــاس بــا چشــم و یــا بــا پوســت بــا آب 

رسد شست و شــو شــود.

ــا  ــط ب ــی مرتب ــکات ایمن ــه ن جهــت اطــاع از کلی

اســتفاده از محصــول بــه برگــه ی اطاعــات ایمنــی 

)MSDS( مراجعــه شــود.

مقــدار دقیــق مــرف   SSP07  بــا توجــه بــه آزمایش هــای 

طــرح اختــاط مشــخص خواهــد شــد و بــا توجــه بــه 

ــه ســیامن  ــح ســنگی و نســبت آب ب ــدازه مصال ــوع و ان ن

ــیامن  ــد وزن س ــا 1/2 درص ــدود 0/45 ت ــتی در ح درخواس

ــود. مرفــی خواهــد ب

ــاس وزن  ــر اس ــرف ب ــزان م ــه می ــه اینک ــه ب ــا توج ب

ســیامن مرفــی اســت الزم اســت؛ توزیــن ایــن مــاده 

و مقــدار ســیامن و نیــز ســنگدانه ها بــه صــورت دقیــق 

صــورت گیــرد. ایــن مــاده را می تــوان بــه آب مخلــوط 

اضافــه کــرده و یــا بــه مخلــوط بــن افــزود )بــن ریــزی 

پــس از اختــاط کامــل صــورت گیــرد.(. همچنیــن 

امــکان اضافــه کــردن   SSP-07 در محــل ســاخت بــن 

ــه تــراک میکــر وجــود دارد. ــا ب و ی

بشکه های 4و20و220 لیری و یا بسته بندی مورد نظر 
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