
 

 

 
 کاربردها 

    قابل استفاده در ساخت دوغاا  ساا ه و تا
 را یتعم یتناسب برا

 یهااهاا باا روک کفپوش دیاتول یبرا تناسب 
 نا ک

 یرنگ یمانیس یهاپوش  دیتول یبرا تناسب 
 ک،یتحصوال  گا  و سارات دیتول یبرا تناسب 

 س،یلیپودر س ،یسیلیدوده س یتحصوال  حاو
 …رنگدانه و

 یتحصوال  تعمار  دیتول یبرا تناسب 
 بتن با تقاوتت باال دیتول یبرا تناسب 
 استفاده در تحل پروژه قابل 
 تیفیبتن بادوام و باک دیتول یبرا تناسب 

 مزایا
 ییو نها هیاول رشیکننده  تان گکنترل 
  مانینسبت آ  به س یحداکثر  کاه 
 بیاپس ا  ترک ایاستفاده به صور  تنفرد  قابل 

در پروساه سااخت باتن  یتواد افزودنا ریبا سا
 …آتاده و

 ۴۰کاه  آ  تا  یباال راندتان% 
 یطوالن یو عمر کار  یعال دوام 
 و تنحصار باه  کنواخاتی یکنندگروان تیخاص

 فرد
 زشیو ر   یا  جدا یر یجلوگ 
  گا  و  مان،یناسب در انواع تختلف سات پخ

 یتواد تعدن

 مقدار مصرف
پلاای کربوکساای    زان تصاارت توصاایه شاادهتیاا
 ۰۲٫۰بین   جهات کاربردهاای تختلاف،پاودری  اتر
 .است %۰٫۵تا 

 مصرف روش
رسااتو   یکربوکساا یپلاا ، PRESTO پااودری پس

قاباال اسااتفاده در تحاال پااروژه اساات   یتحصااول

تحصول، تخلاو  کاردن  نیتصرت ا وهیش نیبهتر 
 ریا  آ  بتن و سپس افزودن باه ساا یآن با تقدار 

بتن است  البتاه در سااخت باتن آتااده  ا یتحتو
باه  میتحصاول را باه صاور  تساتق نیا توانیت

کارد و بعاد ا   هاضااف کساریتخلو  بتن تا ه در ت
باا سارعت بااال، ا  آن  کسیتا قهیدق ۸تا  ۶حدود 

 استفاده نمود  بیترک

 

 پلی کربوکسی   اتر ®پرستو
 

 بتن بادوام دیجهت تولپودری، کربوکسیالت  

 

 کننده  تان گیرش اولیه و نهاییکنترل 
  گرو  وقابل استفاده در تحصوال  پودری تانند … 
 تناسب برای تولید تحصوال  تعماری، بتن با تقاوتت باال 
 و ن سیمان%۰.5تا %۰.۰2بین : تقدار تصرت 
 ۴۰کاه  آ  تا  راندتان باالی% 
 کنندگی یکنواخت و تنحصر به فردخاصیت روان 

ستو یاتر پودر    یکربوکس یپل بر  مرهایا  پل دیجد یتحصول نسل نیخشک شده است  ا یکننده، پودر روانPRESTO پرس
 بیترک نی  اشودیاستفاده ت یمانیس یهیتواد پا یجهت روان یکاربرد یااتر بوده که به عنوان تاده   یکربوکس یپل هیپا
 نیا نیت  همچنقابل استفاده اس زین یتواد تعدن ریو سا کیگ ، سرات یاست که برا یعال یکننده بتن با پراکندگ روان کی

بتن سرباره و گرو ، بتن خود ترا   ،یخاکستر باد یحجم باال یحاو یهابادوام و تقاوتت باال، بتن یهابتن دیتحصول در تول
 .شودیاستفاده ت زیشونده و ت   ن
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