
 

 

 کاربردها
 کاهنده قوی آب 
 فاری در پروژهپخش گل ح نده  فاری کن های ح

 نفت
 چاپ و رنگرزی 
 افزایش اثربخشی مقدار کم آب 
 کاهش تخلخل مخلوط 
 ریزی در آب و هوای گرممناسب برای بتن 

 مزایا
 میمقاومت باال در برابر نمک و ضد کلس 
 یبرشکک یرویو ن یگل حفار  تهیسککزوز یو کاهنده 

 نفت یحفار  ریدر خم
 سب  یر یبتن با نفوذپذ دیساخت و تول یبرا منا

 کم
 گرم ییآب و هوا طیبتن در شرا ییکارا شیافزا 
 و مسلح دهیتنشیساخت بتن پ یبرا مناسب 
 به  یبتن، بدون افزودن آب اضاف ییکارا شیافزا

 بتن
 یهاونیموم و امولس کنندهتیتثب O/W 
 هارنگدانه کنندهپخش 

 مقدار مصرف

سط ل صرف متو تا  0.15 نیسولفونات ب گنویمقدار م
اسککت   یمانیمواد سکک لوگرمیک 100در  لوگرمیک 0.25

 سککولفونات گنویل قیمقدار مصککرف دق نییتع یبرا
 طیمصککرف آن در شککرا زانیالزم اسککت م م،یسککد
 شود   نییتع یشگاهیآزما

 یجزئ شیمحصول، با افزا نیاز حد ا شیمصرف ب
همراه است   یینها رشیو زمان گ ییحباب هوا، کارا

بتن ندارد و  رشیبر نوع گ یر یتأث چیه یژگیو نیا
 ییمناسب، نه تنها مقاومت نها نگیور یبا اعمال ک

 شتریمواقع ب یار یبلزه در بس کند،ینم رییبتن تغ
  شودیم

 مصرف روش
 بیترک در Na-LIGNO لیگنو سولفونات سدیم لیگنو

پرتلند قابل اسککتفاده اسککت   مانیبا تمام انواع سکک
نابرا ندیم نیب در طرح اختالط انواع بتن مورد  توا

  ردیاستفاده قرار گ

 لیگنو
 مسولفونات سدیلیگنو 

 

 کم یر یو بتن با نفوذپذ دهیتنشیساخت بتن پ یمناسب برا 

 

 
 

 کاهنده قوی آب 
 نفوذپذیری کم مناسب برای ساخت و تولید بتن با 
  و هوایی گرمقابل استفاده در شرایط آب 
 کیلوگرم مواد سیمانی 100در  کیلوگرم 0.25تا  0.15: مقدار مصرف متوسط 
 قابل انحالل در آب و مایعات قلیایی 
 افزایش کارایی و دوام بتن 

 

که عامل کاهنده آب به بتن اضافه  یآب است  هنگام ی، از جمله عوامل کاهنده قوLIGNO-Na گنویل میسولفونات سد گنویل
منفرد  یمولزول لیدوست آن جهت تشزو گروه آب شودیجذب م مانیسطح ذرات س یعامل کاهنده رو زیگر سر آب شود،یم
دافعه از  یروین لیبه دل مانیذرات س شودیامر باعث م نی  اگرددیم بجذ یبه سمت محلول آب یجاذب چند مولزول لمیف ای

نداشته  یاجیاحت یتا بتن به آب اضاف شودیسطح ذرات باعث م یآب رو یلمیف یهیحضور ال گر،ید یو از سو رندیهم فاصله بگ
 خواهد داشت  زسانی تیالیبتن س بیترتنیباشد  بد
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