
 

 

 یاصل یکاربردها
 یطوالن یهاسهولت پمپاژ در مسافت شیافزا 
 باال اریبس یبا روان یبتن ساخت 
 بتن بادوام ساخت 
 بتن پر مقاومت ساخت 
 براتوریبه و ازیبتن خود متراکم، بدون ن ساخت 
 یکیدرولیه یبتن یهااستتتتهادر در پروژر قابل، 

 …قطار، پل، جادر و  لیبندر، ر  ،یبرق

 مزایای اصلی
  ۴۵کاهش آب بتن تا% 
 ساعت کیبتن تا  یحهظ اسالمپ و روان 
 مقاومت و دوام بتن شیافزا 
 پوست  ای یبدون جداشدگ کدست،ی یبتن جادیا

 نییپا یپوست شدن در دما
 محلول در اختالط  نیاز ا %۱۰کمک پمپاژ:  عامل

ندیبا آب م پاژ  توا مک پم مل ک عا به عنوان 
 استهادر شود.

 ایروز دن یفناور  نیدتر یبا جد دیتول 

 مصرفمقدار 
اتر کاهندر آب  التیکربوکس یپل نهیمصرف به زانیم

 لهیبه وس یستیمواقع خاص، بادر  SMARTاسمارت 
تجربه شدر  طیو با استهادر از مواد و شرا شیآزما

شود. اما بر اساس محاسبات انجام  نییدر کار تع
 پلی کربوکسیالت اترمقدار مصرف  نیشدر، بهتر 

 نیاست. با ا مانیوزن س %۰٫۵با برابر کاهندر آب، 
مصرف را  نهیدوز به استهادر،وجود بهتر است قبل از 

 .دیکن نییبتن تع شیآزما قیاز طر 

 

 

 

 پلی کربوکسیالت اتر ®اسمارت
 

 کننده اسالمپ بتنکاهنده قوی آب و حفظ

 

 
 

  با دوام و عملکرد باال ساختهساخت بتن آمادر و پیشمناسب برای 
 (کاهندگی آب  %۴۵تا ) کاهندر قوی آب 
 وزن سیمان %۱ تا ۰٫۱ :مقدار مصرف متوسط 
 حهظ اسالمپ بتن تا یک ساعت 
 افزایش روانی بتن جهت پمپاژ طوالنی مدت 

 

با فوق روان  سهیو آمادر استهادر است که در مقا عیما یکنندر، روانSMARTاتر کاهندر آب اسمارت التیکربوکس یپل
نسل از مواد  نی. ابخشدیعملکرد کاهش آب را به شدت بهبود م الت،یکربوکس یپل یهاستمیبر س یبتن مبتن کنندر

است،  تیکه در آن دوام و عملکرد حائز اهم ساختهشیو پ ادرآب، در ساخت بتن آم ادیز  اریکاهش بس لیبه دل هیاول
 .اندکاربرد را داشته نیشتر یب

ASTM C 494 Type E & F   / BS EN 934-2 
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