
 

 TC111 نرمال كننده روان فوق

 

 111TCروان سازي است با حالت نوترال كه برپايه نفتالين فرمالدئيد توليد افزودني فوق روان ,

هاي حساس با ضريب اطمينان باال در مناطق معتدل و يا گرم و يا ريزيگشته مخصوص بتن

 .ريزي با حجم آرماتور فشرده و باريكبتن

 

 

 

 

 

مصرف موارد  

TC111 هاي پل، بتن پيش تنيده، ها، پايهستونها، ديوارها، هايي همچون: دالريزير بتند

 باشد  مقاطع باريك و پرآرماتور و يا هر بتن ريزي كه نياز به مقاومت و كارآيي باال نياز داشته

 .گيردمي قرار مورداستفاده

 

 مزایا

 27، 7، 3در سنين آب مصرفي، %20الي  10مقاومت نهايي بتن را درصورت كاهش  .1

 .دهدروزه را افزايش مي



 

 .رساندفاقد كلرايد و نيترات بوده و به آرماتورها و بتن آسيب نمي .2

 .نمايدخارج مي %70هواي اضافي را تا ميزان  .3

 .الط استهاي سيمان سازگار و قابل اختبا تمام تيپ .4

 .است بالمانع…و  پودر ميكروسيليسزمان آن با موادمعدني همچون بنتونيت،هم استفاده .5

 .مطابقت دارد Type F 494ASTM C با استاندارد .6

 

 یزان مصرفم

 TC111 توان با بتن آماده )كه مقدار آب مصرفي آن براي رسيدن به يك مقاومت فشاري را مي

نهايي مطلوب تنظيم شده است( اضافه نمود و اين مخلوط را به مدت حداقل سه دقيقه براي 

 .هر مترمكعب بتن هم بزنيد

 30الي  15آب مصرفي به مدت  %50كه: شن، ماسه و سيمان را با روش دقيقتر اين است  

آب مصرفي( حل كرده و  %30را در مقداري از آب مصرفي )تا حداكثر  TC111 .ثانيه هم بزنيد

دست آمدن اسالمپ توان تا بهمانده آب مصرفي را ميآن را به تدريج اضافه كنيد. باقي

 .به مخلوط افزود)كارپذيري( مطلوب 

وزن  %1نمودار فوق مدت زمان كاهش اسالمپ )كارآيي( و گيرايش اوليه بتن به ميزان مصرف  

در شرايط يكسان نشان  TC111B و TC111A را در مقايسه با TC111 سيمان مصرفي

 .دهدمي

وزن سيمان مصرفي در  %1را با ميزان مصرف  TC111 نمودار فوق مقدار مقاومت فشاري 

 .دهددر شرايط يكسان نشان مي TC111B و TC111A سه بامقاي

 



 
 

 

 TC111 ميزان كاهش آب توسط

  

 

  

 

  

شخصات فنیم  

 مايع :شكل ظاهري

 قهوه اي تيره :رنگ

 3gr/cm 80/1 :  وزن مخصوص

PH  8: حدود 



 

  محلول در آب :حالليت 

 ماه 12بندي اوليه به مدت به دور از سرما و گرما در بسته :شرايط و مدت نگهداري

 كيلوگرمي 220هاي و بشكه 20هاي در گالن :بنديبسته

 نکات ایمنی

همانند ساير مواد شيميايي، هنگام نگهداري و كار با اين چسب دقت نموده تا از تماس با دهان، 

آب فراوان چشم ها و مواد غذايي پرهيز گردد و درصورت تماس احتمالي بالفاصله موضع را با      

 شستشو دهيد.

 نکات زیست محیطی

 مقادير اضافي را در آب و يا خاک نريزيد.

 


