
LIMIX Plasticrete 170
آب کاهش دهنده، داراي خاصیت روان سازي و عاري از کلرایدمایعی شفاف، کمی زرد رنگ LIMIX Plasticrete 170توصیف

.نیز مینماید)واتر پروف ( و آنرا ضد آبشدهباعث افزایش مقاومت اولیه و نهایی بتن ،بتنساختمصرفی براي 
آب بتنی و لوله هاي بتنی، مخازن، کانال هاستون ها، دال ها، دیوارها وهاپی مناسب جهت LIMIX Plasticrete 170موارد مصرف

.بتن هاي مصرفی در مقاطع پر آرماتورو، سدها، تولید قطعات پیش ساخته بتنیفاضالبو 

، تراکم، یکنواختی، کارایی، استحکام ومقاومت جریان پذیريجهت ساخت بتن با خصوصیاتLIMIX Plasticrete 170مزایا
نیاز به وتر کردهروانآنرا کاهش اصطکاك بین اجزا بتن به علت.میشودآب ضدز خشک شدن نهائی پس او به کار رفتهبیشتر

و از همه مهمتر خوردگی ایجاد هتاخیر نمی اندازد، صافی سطح بتن را بهبود بخشدبتنو در گیرایی میکندکمرا ویبره نمودن 
.نمی کند

در صد وزن سیمان مصرفی در آب اضافه شده و بتن را با 5/1تا 5/0بسته به نوع کار میزان LIMIX Plasticrete 170میزان مصرف
.نباشد350عیار بتن ساخته شده کمتر از :توصیه میشود.  آن تهیه مینمایند

مشخصات فنی

شفافمایعحالت فیزیکی

زردکمیرنگ ظاهري

17/1در حدود Cº25در دماي g/cm³وزن مخصوص بر حسب 

PH5/8-8

فاقد یون کلریون کلر

.ماه میباشد12در ظروف در بسته اولیه به مدت زمان انبار داري

.و یخ زدن محصول جلوگیري نمائیدتابش نور خورشیداز شرایط نگهداري

.کیلوگرم20در ظروف با وزن خالصبسته بندي

و پس از به آب مصرفی اضافه نموده ) 350با عیار حداقل ( در زمان ساخت بتن را LIMIX Plasticrete 170- 1روش مصرف
.بسازیدبتن را با آن ،همزدن و یکنواخت شدن کامل

2-LIMIX Plasticrete 170 در صد 5/1تا 5/0از تراك میکسر بر اساس ) 350با عیار حداقل ( قبل از تخلیه بتن را
.آنرا تخلیه نمائیدو پس از همزدن و یکنواخت شدن کامل اضافه نموده سیمانیوزن



LIMIX Plasticrete 170 و روان کننده بتنضد آب کنندهمایع

:LIMIX Plasticrete 170مزایاي 
روانسازي بتن.1
افزایش تراکم بتن.2
ضد آب کردن بتن.3
یکنواخت کردن بتن.4
افزایش استحکام بتن.5
افزایش مرغوبیت بتن.6
کاهش ویبره کردن بتن.7
عدم تاخیر در گیرایی بتن.8
کاهش آب مصرفی در بتن.9

عدم ایجاد خورندگی در بتن.10
کاهش اصطکاك بین اجزاي بتن.11
افزایش یکنواختی در پخش اجزاء بتن.12
سهولت در پرداخت و صاف کردن سطح بتن.13

:LIMIX Plasticrete 170موارد کاربرد 
بتنیدالساخت.1
اجراي پی هاي بتنی.2
تولید قطعات پیش ساخته بتنی.3
کانال ها و آب روهاضد آب کردن.4
مخازن بتنی آب و سدهاضد آب کردن.5
هاي بتنیدیوارها و ستون ضد آب کردن.6
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