
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 فیتوص
 کارایی، (مقاومت و دوام)سخت شده مشخصات مکانیکی بتن  بهبود عالوه برکه کارآمد  بسیار چند منظوره واست  محصولی ASP ®Parsman Chemical-9000 ژلپاور

ترکیب انواع  هیپا بر ی استمحصول گردد،یم عرضه بتنکاره چهار مکمل پاورژل یک عنوان تحت که محصول نیادهد. میافزایش  نیز بتن تر را و زمان حفظ اسالمپ

 .است شده داده توسعه کشور یجنوب مناطق استفاده در برای خصوص به شده سخت و تازه بتن ینهیبه یعملکرد اتیخصوص حصول جهتی که مریپل و یمعدن مواد

 ییکارا شیافزا به منجر ،(شودیم مشخص نظر مورد بتن اختالط طرح اساس بر که) کننده دیتول شده هیتوص مصرف دوز با تازه بتن به شدن اضافه از پس محصول نیا

  سریم یتریطوالن مدت به( بتن اسالمپ) ییکارا حفظ محصول، ساختار در شده اصالح مواد یبرخ وجود لیدل به نیهمچن گردد.و مشخصات رئولوژیکی بتن تازه می

 این محصول بطور ویژه برای بتن های پرمقاومت و پر دوام طراحی شده است.  .گرددیم
 

 موارد کاربرد

 و نفوذناپذییر در مقابذل یذون کلرایذد و حمذالت  های با دوام باالبتن

 سولفاتی

 عملکرد باال مقاومت و های بابتن (HPC) 

 هاها، تیرها و ستونقطعات پیش ساخته مقاوم مانند شمع 

 هاهای صنعتی و عرشه بتنی پلسازیکف 

 های خود متراکمبتن (SCC) 

 بندانهای ذوب و یخدر معرض سیکل هایو المان هاسازه 

 های با مقاومت سایشی باال ماننذد سذطوح بتنذی در معذرض بذار بتن

 ترافیک وسائل نقلیه

  سذدها، ، هابند مانند مخازن، تونلو آب پایین نفوذپییری های بابتن

 های زیر زمینی در معرض فشار هیدرو استاتیکی آبسازه استخرها و

 هامزایا و ویژگی

 حاصل کلسیم با هیدروکسید  ASP ®Parsman Chemical-0009 محصول

و منجر به تولید  شده ترکیب سیون سیمانهای هیدرااز واکنش

این ساختارهای مستحکم باعث . حضور شودمیکلسیم  هایسیلیکات

همچنین در عین حال گردد. بتن میی مقاومت افزایش قابل مالحظه

ی این مواد باعث بهبود کارایی، حفظ کارایی و نیز ترکیب مهندسی شده

ایجاد شرایط دوامی فوق العاده برای بتن تحت اثر عوامل مهاجم محیطی 

اثرات زیر بر روی بتن تازه و سخت دارای حصول این مبطور کلی گردد. می

 باشد: میشده 

 خاصیت سیمانی و پوزوالنی  این محصول با :بتن افزایش استحکام

را تولید کرده و بافت  C-S-Hهای جدیدتری از جنس خود، ترکیب

بندی به همراه دانهکند. این ویژگی مستحکمی برای بتن فراهم می

 موجب افزایشخاص این مواد و حضور پلیمرهای ویژه در آن، 

 گردد.ت بتن سخت شده میممقاو چشمگیر

 مواد بسیار ریز ذرات  :بتن و کاهش نفوذپذیری فزایش دواما

 هایفرجوو خلل ات، تمام حفرموجود در این محصول معدنی

میکروسکوپی خمیر سیمان را پر کرده و حتی فواصل میکروسکوپی 

نماید. بدین ترتیپ خمیر نیز پر می را های سیمان مجاوربین دانه

، سیمان در بتن بسیار توپر، متراکم و مستحکم شده و مقاومت

 یابد.دوام آن افزایش میو  پییرینانفوذ

 مقاومتهای پردستیابی به بتن (𝑓𝑐
‘≥ 85C) 

 استفاده ازاین محصول بواسطه خاصیت  :کارایی بتن شافزای

و حفظ اسالمپ  کاهندگی آب آن، منجر به افزایش اسالمپ بتن شده

  بخشد.مخلوط را نیز بهبود می

 بکارگیری  :شاق کارکناننکاهش خطرات زیست محیطی و است

این محصول اثرات نامطلوب زیست محیطی و خطرات ناشی از 

را حیف موادی همچون میکروسیلیس و... استنشاق ذارت بسیار ریز 

 کند. می

 های ترکاستفاده از این محصول  شدگی:کاهش خزش و جمع

 می دهد.کاهش  را ناشی از جمع شدگی و خزش سطوح بتنی

 یکدست  و ایجاد بتنی همگن :بهبود مشخصات رئولوژی بتن

 .بتن تر دربواسطه حیف آب انداختگی و جداشدگی 

 مصرف نکات

0009-ASP ®Parsman Chemical  استحکام و با قابلیت  یبتن دیتول یبرا

های اختالط بتن با رده یهاطرحانواع  از محصول نیا رود.به کار میدوام باال 

 ENییاروپا استانداردمطابق با و شرایط محیطی،  دوام ،کارپییری مختلف

 .کندیم یرویپ برجسته یاقتصاد و یفن یایمزا با ، 206

پس از اختالط کامل سایر  ASP ®Parsman Chemical-0009شود، توصیه می

همچنین در صورت استفاده در کامیون حمل بتن، بتن اضافه گردد.  اجزا، به

 دزبا توجه به  .گردد دقیقه به صورت یکنواخت مخلوط 5حداقل به مدت 

اساس شود، بر افزایش کارایی باالی این محصول توصیه می و قابلیتمصرف 

® 

 

 ،مقاومتپاورژل چهار کاره بتن؛ با خاصیت افزایش 

 دوام یژهبهبود وحفظ کارایی و ، کارایی

 



 
 

 

 شود.از آب مخلوط بتن کاسته  ، مقدار آب موجود در آندرصد مواد خشک

 زیر است: موادها و این محصول سازگار با افزودنی

 رده های فوق روان کننده و ابر روان کننده افزودنی®Fluentis 

 104های زودگیر کننده: افزودنی-AX ®calParsmanChemi 

 200های دیرگیر کننده: افزودنی-R ®calParsmanChemi 

 منبسط کننده هایافزودنی 

 کاهش جمع شدگی هایافزودنی 

 روغن قالب معمولی 

 بسته بندی

 کیلذذوگرمی 25 هایسذذطلدر   ASP ®Parsman Chemical-0009 محصذذول

 شود.عرضه می

 .پییر استامکاننیز گتر ردر مخازن بز محصول درخواست مشتری ارائهبه 
 

 شرایط نگهداری

سال در جای خشک در بسته بندی اصلی و  1تواند برای حداقل محصول می

 دو دور از تابش مسذتقیم خورشذی درجه سانتیگراد 35تا  5در دمای  پلمپ

 نگهداری شود.

 

 موارد ایمنی

را بذه دقذت مطالعذه  ز محصول لطفا برگه اطالعات ایمنذیقبل از استفاده ا

 ید یا دستورالعمل ایمنی روی بسته بندی را بخوانید.ینما

 خدمات فنی

 ساختمان همواره در دسترس شماست تا درفنی واحد پارسمان شیمی  بخش

 رسان شما باشد.  بهینه از محصوالت یاری استفاده صحیح و

 

 اطالعات تماس:
 واحد پارسمان شیمی ساختمان

، آقازاده فرد )اطلسی(، خیاباان پاانزده   آدرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان 

 40پالک 

  021-75918شماره تماس: 

 021-22250750دورنگار: 

 info@parsmanchemical.comپست الکترونیک: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

های اطالعذات فنذی بذه روز شذده اطذالع رسذانی های آزمابشگاهی است. اطالعات فوق ممکن است مورد اصالح قرار گیرد که در برگذهتجربیات ما و آخرین نتایج ارزیابیاین اطالعات بر اساس 

های اطالعات فنی به صورت مستمر به روز شده و همیشه به روز ترین شود که در آن برگهاطالع رسانی می  www.parsmanchemical.comآتی اطالعات در وب سایت شود. تغییرات می

فاوت از کیفیت محصذول ماننذد ذخیذره سذازی نسخه قابل دسترس است. گروه پارسمان مسئولیت نتایج ضعیف ناشی از موارد غیر مرتبط با کیفیت محصول یا ناشی از معایبی که از عواملی مت

 پییرد.شود را نمیاشتباه ایجاد می

 ASP ®Parsman Chemical-9000   17/02/1140 ویرایش:

 مشخصات فنی

 موثرماده  میکروسیلیس

 شکل ظاهری ژل

 رنگ خاکستری تیره

3g/cm 50/0 ±  04/1  چگالی 

7-5 pH 

 درصد مواد خشک درصد  55

 میزان کلر فاقد کلراید

 میزان مصرف توصیه شده وزن سیمان برای مصارف معمولدرصد  15تا  2  

mailto:info@parsmanchemical.com
http://www.parsmanchemical.com/

