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شـرکت دانـش بنیـان صنعتـی آبادگـران بـه واسـطه طراحـی مـواد شـیمیائی 
دانش بنیان)Hi-Tech(کـه بـا هـدف ارتقـاء کیفیـت سـاخت و سـاز و افزایـش دوام 
سـازه های مهندسـی تولیـد مـی شـوند، بـه یـک گروه پیشـرو در صنعت شـیمیایی 

سـاختمان کشـور تبدیـل شـده اسـت.

 تمرکـز علمـی و صنعتـی ایـن گـروه بـر مطالعـه نیازهـای صنایـع مخاطـب خـود، 
ایده پـردازی و تحقیقـات در جهـت رفـع نیازهـا، طراحـی روش هـای نـو، تدویـن 
اسـتانداردهای جدیـد، تولیـد و تجـاری سـازی مـواد شـیمیایی معطوف می باشـد.

گـروه هـای پژوهشـی زیـر مجموعـه مرکـز تحقیقـات و توسـعه فنـاوری شـرکت 
آبادگـران از طریـق تعامات مهندسـی بـا صنایع هدف، همواره تـاش در کاربردی و 
اقتصادی سـازی محصـوالت دانـش بنیان داشـته و توفیق تجاری سـازی محصوالت 

را از طریـق تسـهیل در کاربـرد دسـتاوردهای تحقیقاتـی حاصـل می نمایند.

بهـره منـدی از پیشـرفته تریـن تجهیـزات تحقیقاتی و پیاده سـازی اسـتانداردهای 
کارخانـه ای سـطح بـاال بـا همـکاری مشـتریان، بسـتر انتقـال دانـش و تجـارب بـه 
مخاطبیـن گـروه را از طریـق مرکـز آموزشـی همکار سـازمان ملی اسـتاندارد فراهم 

آورده اسـت.

در عیـن حـال باالترین سـطح خدمات آزمایشـگاهی با بهره گیری از پیشـرفته ترین 
امکانـات سـخت افـزاری، توسـط آزمایشـگاه آکرودیتـه برتر و منتخب سـازمان ملی 

اسـتاندارد، مسـتقر در مرکـز تحقیقات و توسـعه فنـاوری ارائه می گردد.

گـروه دانـش بنیـان آبادگـران ماموریـت خـود را تولیـد و انتشـار دانـش و کیفیـت 
می دانـد در نتیجـه ایـن تفکر، اسـتانداردهای کارخانه ای و کیفیت در گـروه آبادگران 
تـا سـطحی پیشـرفت کـرده که امـروزه نگرش به مباحث محیط زیسـت، سـامت و 
ایمنـی در تمامـی ابعـاد عملیاتی گـروه تجلی یافته و اسـتقرار نظام مدیریت کیفیت 
جامـع TQM فرصـت تمرکـز دادن پتانسـیل هـای سـازمان را بـر صحـه گـذاری بـر 
کیفیـت و تکرارپذیـری آن بدسـت داده و منجـر بـه ارتقـاء خدمـات پـس از فـروش 
گشـته تـا ثمـر بخـش بودن چرخـه تولید علم تـا رضایت مندی مشـتریان به صورت 

کامـل پایـش و صحه گـذاری گردد.

نظام مند بودن و سرعت عملیاتی گروه آبادگران در انجام تمام فرآیندهای تحقیقاتی، 
کیفیتی و تولیدی از طریق استقرار نظام KAIZEN – 5S حاصل می گردد. 

واحد برتر صنعتی
سازمان صنعت، معدن و تجارت

تیرما ه 1397

واحد تولیدی نمونه اداره کل 
استاندارد استان تهران

مهرماه 1397



واحد برتر صنعتی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت

تیر ماه 1394

دستاوردهای علمی مرکز تحقیق و توسعه فناوری آبادگران
•  واحد دانش بنیان صنعتی منتخب از سوی معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری
•  دریافـت مجـوز دائـم گروه پژوهشـی »توسـعه فناوری شـیمیایی آبادگـران« از وزارت 

علـوم، تحقیقـات و فناوری
• گواهینامه مرکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد ایران

•  تدوین موارد متعدد استاندارد ملی و کارخانه ای
ISO/IEC 17025  توسعه مستمر آزمایشگاه ها تحت استاندارد بین المللی  •

• ثبت اختراعات و تجاری سازی آنها
•  دریافت گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

•  واحد دانش بنیان مستقر در مرکز جهاد دانشگاهی-پارک علم و فناوری البرز
•  گواهینامـه هـای تاییـد توانمنـدی فناورانـه بـرای محصـوالت دانش بنیان از سـازمان 

پژوهـش هـای علمـی و صنعتـی ایـران- وزارت علوم، تحقیقـات و فناوری

واحد منتخب کیفیت
مرداد ماه 1394

مرکز تحقیق و توسعه واحد تولیدی 
برتر سازمان صنعت، معدن و تجارت

 آذر ماه 1393

واحد تولیدی نمونه
 اداره کل استاندارد استان تهران

مهرماه 1396



دستاوردهای کیفیتی- صنعتی صنایع شیمی ساختمان آبادگران
ISO 9001:2015 /  OHSAS18001:2007/ISO14001:2015 مبتنی بر )IMS( استقرار سیستم مدیریت یکپارچه  •

)CE MARKING( اخذ مجوز کاربرد نشان استاندارد اروپا  •
•  واحد R&D نمونه کشوری به انتخاب وزارت صنعت، معدن و تجارت

•  واحد نمونه پژوهشی و تحقیقاتی منتخب در استان تهران توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
•  » آزمایشگاه آکرودیته نمونه« و »واحد تولیدکننده نمونه« و » واحد کنترل کیفیت نمونه« منتخب سازمان ملی استاندارد

•  صادرکننده برگزیده محصوالت دانش بنیان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
•  واحد برتر صنعتی استان تهران توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت

•  واحد  برتر HSEE به انتخاب وزارت صنعت، معدن و تجارت
•  استقرار نظام مدیریت کایزن )بهبود مستمر(

هشتمین جشنواره ملی مدیران و 
تولیدکنندگان جوان- معرفی چهره های 
ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران 

مهرماه 1393

واحد تولیدی نمونه
 اداره کل استاندارد استان تهران

آذر ماه 1393

واحد تولیدی نمونه
 اداره کل استاندارد استان تهران

آذر ماه 1392

صادرکننده برگزیده استان تهران
سال 1393

اولین کنفرانس ملی رویه های بتنی
اردیبهشت ماه 1394

آزمایشگاه همکار نمونه
 اداره کل استاندارد استان تهران

آذر ماه 1392

آزمایشگاه همکار نمونه اداره کل 
استاندارد استان تهران

بهمن ماه 1394
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هاردنر فنالکامین 
هاردنر فنالکامین با ویسکوزیته پایین
هاردنر فنالکامین با گیرش سریع
شتاب دهنده سیستم های پلیمری بدون آب
بازدارنده خوردگی حفاری
رنگ اپوکسی بدون حالل
رنگ اپوکسی ناحیه جزر و مدی
مکمل دوغاب تزریق
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محصوالت جدید
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 هاردنر فنالکامین
ABAHARD PH-215 

این هاردنر بر پایه فنالکامین است و جهت پخت رزین اپوکسی در رطوبت باال، دمای پایین 
و حتی زیر آب طراحی شده است. طراحی شیمیایی این هاردنر به گونه ای است که می تواند 
به عنوان عامل پخت انواع رزین اپوکسی در رنگ های ضد خوردگی، رنگ های دریایی و زیر 

آب استفاده گردد.

خواص و اثرات
چسبندگي بسیار عالی به انواع سطوح	 
 مقاومت شیمیایی و خوردگی عالی	 
زمان کاربری طوالنی در دمای محیط	 
زمان کاربری مناسب جهت اعمال زیر آب	 
عملکرد عالی حتی در رطوبت باالتر از %90	 
عملکرد بسیار خوب در دمای پایین	 
مقاومت عالی در برابر آب دریا	 

مواردکاربرد
1- رنگ ها و بتونه های زیر آب

2- رنگ ها و بتونه های صنعتی و تعمیراتی 
3- پوشش انواع لوله های انتقال 

4- پوشش های فاقد حال
5- الینینگ مخازن و لوله های انتقال درون آب
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی
مایع قهوه ای مایل به قرمز-چشمیظاهر
> ASTM D1544-04Gardner17رنگ

25°C ویسکوزیته در دمایASTM D2196-05cP15000-45000
min65 -90زمان ژل شدن
100%جزء غیر فرار

DIN 16945mgKOH/g300 -350عدد آمینی
AHEW--130

cP20000-22000-ویسکوزیته مخلوط
EPON 828 100:68--نسبت اختالط هادرنر: رزین

DIN 11357°C50دمای انتقال شیشه ای

خواص پخت : بیرون از آب
25°C زمان مورد نیاز جهت سخت شدن اولیه فیلم نازک در دمایASTM D58956 ساعت

25°C زمان مورد نیاز جهت سخت شدن فیلم نازک در دمایASTM D58951 هفته
5°C زمان مورد نیاز جهت سخت شدن اولیه فیلم نازک در دمایASTM D589512 ساعت

5°C زمان مورد نیاز جهت پخت کامل در دمایASTM D58952 هفته

خواص پخت : درون آب
12 ساعتASTM D5895زمان مورد نیاز جهت سخت شدن اولیه فیلم نازک

2 هفتهASTM D5895زمان مورد نیاز جهت پخت کامل

مالحظات
بسته بندی: بشکه 200 کیلوگرمی

مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت و یخ زدگی 

و تابش مستقیم نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: 10+  تا 30+ درجه سانتیگراد

حفاظت و ایمنی
این ماده قابل اشتعال می باشد و باید از گرمای زیاد و شعله 
مستقیم دور نگه داشته شود. از تماس مستقیم و دائمی این 
ماده با پوست جلوگیری گردد. توصیه می شود در هنگام کار 
نمودن با هرگونه ماده شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک 
ایمنی استفاده نمایید. محیط اجرا باید دارای سیستم تهویه 
مناسب باشــد. در صورت استفاده در محیط های سربسته 

موارد ایمنی زیر را برای جلوگیری از آتش ســوزی، انفجار و 
آسیب رسیدن به سامتی رعایت نمایید:

در هنگام اجرا و خشــک شدن سطح، به مقدار کافی هوای 
تازه را به محیط وارد نمایید.

از ماسک و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده نمایید.
هرگونه جرقه، جوشکاری،کشــیدن سیگار و روشن نمودن 

شعله در محیط اجرا ممنوع می باشد.
درصورت بلعیده شدن فورا به پزشک مراجعه شود. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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 هاردنر فنالکامین با ویسکوزیته پایین
ABAHARD 2100L

ایــن هاردنر بر پایه فنالکامین اســت و جهت پخت انواع رزین های اپوکســی به ویژه در 
شــرایط رطوبت باال، دمای پایین و زیر آب طراحی شده است. طراحی شیمیایی این هاردنر 
با ویسکوزیته پایین به گونه ای است که می تواند به عنوان عامل پخت انواع رزین اپوکسی و 

در رنگ های ضد خوردگی، رنگ های دریایی و زیر آب استفاده گردد.

خواص و اثرات
ویسکوزیته پایین و جریان پذیری خوب	 
چسبندگي بسیار عالی به انواع سطوح	 
مقاومت شیمیایی و خوردگی عالی	 
زمان کارپذیری مناسب در دمای محیط و دماهای کم	 
زمان کارپذیری طوالنی جهت اعمال زیر آب	 
عملکرد عالی حتی در رطوبت باالتر از %90	 
عملکرد بسیار خوب در دمای پایین	 
مقاومت عالی در برابر آب دریا	 

مواردکاربرد
1- رنگ ها و بتونه های زیر آب و نواحی جزر و مدی

2- رنگ ها، پوشش ها و بتونه های صنعتی و تعمیراتی 
3- پوشش انواع لوله های انتقال 

4- پوشش های فاقد حال
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی
مایع قهوه ای مایل به قرمز-چشمیظاهر
> ASTM D1544-04Gardner17رنگ

)25°C ویسکوزیته )در دمایASTM D2196-05cP1500-4000
)25°C زمان کار پذیری )در دمای-min~ 35

100%-جزء غیر فرار
DIN 16945mg KOH/g290 -320عدد آمینی

AHEW--120-130
EPON 828 100:60--نسبت اختالط هادرنر: رزین

DIN 11357°C50دمای انتقال شیشه ای

خواص پخت : بیرون از آب
25°C زمان مورد نیاز جهت سخت شدن اولیه فیلم نازک در دمایASTM D58956 ساعت

25°C زمان مورد نیاز جهت سخت شدن فیلم نازک در دمایASTM D58951 هفته
5°C زمان مورد نیاز جهت سخت شدن اولیه فیلم نازک در دمایASTM D589512 ساعت

5°C زمان مورد نیاز جهت پخت کامل در دمایASTM D58952 هفته

خواص پخت : درون آب
12 ساعتASTM D5895زمان مورد نیاز جهت سخت شدن اولیه فیلم نازک

2 هفتهASTM D5895زمان مورد نیاز جهت پخت کامل

مالحظات
بسته بندی: بشکه 200 کیلوگرمی

مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت و یخ زدگی 

و تابش مستقیم نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: 10+ تا30+ درجه سانتیگراد

حفاظت و ایمنی
این ماده قابل اشتعال می باشد و باید از گرمای زیاد و شعله 
مستقیم دور نگه داشته شود. از تماس مستقیم و دائمی این 
ماده با پوست جلوگیری گردد. توصیه می شود در هنگام کار 
نمودن با هرگونه ماده شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک 
ایمنی استفاده نمایید. محیط اجرا باید دارای سیستم تهویه 

مناسب باشــد. در صورت استفاده در محیط های سربسته 
موارد ایمنی زیر را برای جلوگیری از آتش ســوزی، انفجار و 

آسیب رسیدن به سامتی رعایت نمایید:
در هنگام اجرا و خشــک شدن سطح، به مقدار کافی هوای 

تازه را به محیط وارد نمایید.
از ماسک و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده نمایید.

هرگونه جرقه، جوشکاری،کشــیدن سیگار و روشن نمودن 
شعله در محیط اجرا ممنوع می باشد.

درصورت بلعیده شدن فورا به پزشک مراجعه شود. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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 هاردنر فنالکامین با گیرش سریع
ABAHARD 2100FC

این هاردنر بر پایه فنالکامین بهبود یافته می باشد که جهت پخت انواع رزین های اپوکسی در 
مدت زمان کوتاهتر به ویژه در شرایط رطوبت باال، دمای پایین و زیر آب طراحی شده است. 
طراحی شــیمیایی این هاردنر به گونه ای است که می تواند به عنوان عامل پخت انواع رزین 

اپوکسی در رنگ های ضد خوردگی، رنگ های دریایی و زیر آب استفاده گردد.

خواص و اثرات
چسبندگي بسیار عالی به انواع سطوح	 
مقاومت شیمیایی و خوردگی عالی	 
زمان کارپذیری کوتاه در دمای محیط و دماهای پایین	 
زمان کارپذیری مناسب جهت اعمال زیر آب	 
عملکرد عالی حتی در رطوبت باالتر از %90	 
عملکرد بسیار خوب در دمای پایین	 
مقاومت عالی در برابر آب دریا	 

مواردکاربرد
1- رنگ ها و بتونه های زیر آب و نواحی جزر و مدی

2- رنگ ها و بتونه های صنعتی و تعمیراتی 
3- پوشش انواع لوله های انتقال 

4- پوشش های فاقد حال
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی
مایع قهوه ای مایل به قرمز-چشمیظاهر
> ASTM D1544-04Gardner17رنگ

)25°C ویسکوزیته )در دمایASTM D2196-05cP2000-4000
)25°C زمان کار پذیری )در دمای-min~ 20

100%-جزء غیر فرار
DIN 16945mg KOH/g290 -320عدد آمینی

AHEW--120-130
EPON 828 نسبت اختالط هاردنر: رزین

)EEW = 190 g/eq(
--100:60

DIN 11357°C50دمای انتقال شیشه ای

خواص پخت : بیرون از آب
25°C زمان مورد نیاز جهت سخت شدن اولیه فیلم نازک در دمایASTM D 58954 ساعت

25°C زمان مورد نیاز جهت سخت شدن فیلم نازک در دمایASTM D 58951 هفته
5°C زمان مورد نیاز جهت سخت شدن اولیه فیلم نازک در دمایASTM D 589510 ساعت

5°C زمان مورد نیاز جهت پخت کامل در دمایASTM D 58952 هفته

خواص پخت : درون آب
10 ساعتASTM D 5895زمان مورد نیاز جهت سخت شدن اولیه فیلم نازک

2 هفتهASTM D 5895زمان مورد نیاز جهت پخت کامل

مالحظات
بسته بندی: بشکه 200 کیلوگرمی

مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت و یخ زدگی 

و تابش مستقیم نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: 10+ تا30+ درجه سانتیگراد

حفاظت و ایمنی
این ماده قابل اشتعال می باشد و باید از گرمای زیاد و شعله 
مستقیم دور نگه داشته شود. از تماس مستقیم و دائمی این 
ماده با پوست جلوگیری گردد. توصیه می شود در هنگام کار 
نمودن با هرگونه ماده شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک 
ایمنی استفاده نمایید. محیط اجرا باید دارای سیستم تهویه 
مناسب باشــد. در صورت استفاده در محیط های سربسته 

موارد ایمنی زیر را برای جلوگیری از آتش ســوزی، انفجار و 
آسیب رسیدن به سامتی رعایت نمایید:

در هنگام اجرا و خشــک شدن سطح، به مقدار کافی هوای 
تازه را به محیط وارد نمایید.

از ماسک و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده نمایید.
هرگونه جرقه، جوشکاری،کشــیدن سیگار و روشن نمودن 

شعله در محیط اجرا ممنوع می باشد.
درصورت بلعیده شدن فورا به پزشک مراجعه شود. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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 شتاب دهنده سیستم های پلیمری بدون آب
DASYNEP FC-20

DASYNEP FC-20 یک آمین نوع ســوم اســت که برای سرعت بخشیدن به پخت سیستم های 
اپوکسی مانند چســب ها، رنگ ها و مالت های اپوکسی و سیستم های پلی یورتانی طراحی شده 
است. طراحی شیمیایی DASYNEP FC-20 به گونه ای است که به  عنوان یک شتاب دهنده موثر برای 

سیستم های بر پایه انیدرید اسید، پلی آمین، پلی آمید و پلی آمیدوآمین قابل استفاده می باشد.

خواص و اثرات
کمک به پخت سریع پلیمرهای پلی آمین و پلی آمید	 
کمک به پخت پوشش های پلی یورتان	 
افزایش سرعت پخت در دمای پایین	 
عدم تاثیر در دمای انتقال شیشه ای	 
بدون تاثیر منفی در خواص مکانیکی محصول	 

مواردکاربرد
سیســتم  های بر پایه اپوکسی و پلی یورتان شامل رنگ ها، 

چسب ها، درزگیرها و ...

مقدار مصرف پیشنهادی
بین 15-8 درصد فرموالسیون جزء هاردنر

مقایسه عملکرد
100100EPON Resin 828

6060EPIKURE Curing Agent F205

10-DASYNEP FC-20

15min45minGel time @ 25°C
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مالحظات
 بسته بندی: بشکه 200 کیلوگرمی

مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت و یخ زدگی 

و تابش مستقیم نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد

حفاظت و ایمنی
این ماده قابل اشتعال می باشد و باید از گرمای زیاد و شعله 
مستقیم دور نگه داشته شود. از تماس مستقیم و دائمی این 
ماده با پوست جلوگیری گردد. توصیه می شود در هنگام 
کار نمودن با هرگونه ماده شیمیایی از ماسک، دستکش 
باید دارای  و عینک ایمنی استفاده نمایید. محیط اجرا 

سیستم تهویه مناسب باشد. در صورت استفاده در محیط های 
سربسته موارد ایمنی زیر را برای جلوگیری از آتش سوزی، 

انفجار و آسیب رسیدن به سامتی رعایت نمایید:
در هنگام اجرا و خشــک شدن سطح، به مقدار کافی هوای 

تازه را به محیط وارد نمایید.
از ماسک و تجهیزات  ایمنی مناسب استفاده نمایید.

هرگونه جرقه، جوشکاری،کشیدن سیگار و روشن نمودن 
شعله در محیط اجرا ممنوع می باشد.

درصورت بلعیده شدن فورا به پزشک مراجعه شود. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

مایع قهوه ای-چشمی  ظاهر
ASTM D2074mgKOH/g300-360عدد آمینی

g/cm3~1/18-دانسیته
100%-جزء غیر فرار

25°C ویسکوزیته در دمایISO 3219mPa.S18000-22000

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
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بازدارنده خوردگی حفاری
SOLVITOR ACI-301

 SOLVITOR ACI-301  نوعی بازدارنده خوردگی فعال سطحی و با قابلیت جذب و چسبندگی 
به ســطوح تجهیزات حفاری در چاه های حامل نفت و گاز در مقابله با خورندگی حاصل از 
گازهای ترش اســت. مکانیســم محافظت در برابر عوامل خورنده این ماده، با تشکیل یک 
الیه فیلم محافظ روی ســطح فلز همراه است که این الیه محافظ از ورود عوامل خورنده به 
ســطح فلز جلوگیری به عمل می آورد و به این ترتیب منجر به کاهش نرخ خوردگی و یا 
عدم ایجاد آن می شود. محلول رقیق شده یا غلیظ این ماده به صورت ناپیوسته به ستون چاه 

قابل تزریق است.

خواص و اثرات
مشتق شده از اسیدهای چرب گیاهی	 
قابلیت تشکیل یک الیه فیلم محافظ در سطح فلز 	 
 	 CO2 کاهش یا جلوگیری از خوردگی حاصل از گازهای

H2S و
سازگار با سایر افزودنی های گل حفاری	 
محلول در ترکیبات هیدروکربنی و پخش شــونده در 	 

محلول های آبی 
قابل تزریق به ستون چاه به صورت ناپیوسته	 

مواردکاربرد
ایــن مــاده در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی به 
منظور حفاظت قطعات فوالد کربنی در برابر گازهای ترش 

و خورنده مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار مصرف
مقدار مصرف این ماده بر اساس نوع عملیات و میزان آلودگی 
حاصل از عوامل خورنده متغیر است. غلظت ppm 50-30 این 

ماده جهت تزریق پیشنهاد می شود.

روش مصرف
جهت تزریق ماده SOLVITOR   ACI-301 به صورت ناپیوسته، 
چاه به صورت دوره ای در بازه زمانی مشخص بسته می شود 
و پس از هر بار باز شــدن، مــاده SOLVITOR   ACI-301 با 
غلظت مشخص به صورت محلول به درون ستون چاه حاوی 
نفت و گاز تزریق می شود. با توجه به اینکه هدف محافظت از 
لوله ها در برابر عوامل خورنده اســت، زمان باز و بسته شدن 
چاه و سرعت تزریق ماده بازدارنده خوردگی باید به گونه ای 
باشدکه امکان تشکیل فیلم محافظ توسط ماده بازدارنده در 

سطح لوله فراهم شود.
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی
20 ºC مایع نسبتاً ویسکوزحالت فیزیکی در دمای

قهوه ای روشن تا تیرهرنگ
 )g.cm3( 20 ºC 0/02 ± 0/9چگالی در دمای
)mm2.s-1( 0/5 ± 46/5ویسکوزیته کینماتیک

)ºC( 5 ± 60-نقطه انجماد
)ºC( 0نقطه ریزش<

)ºC( 140>نقطه جوش
)Open Cup( )ºC( 5 ± 128نقطه اشتعال

20 ºC  حاللیت در دمای

حل شونده در 
محلول های 
پایه روغنی و 

پخش شونده در 
محلول های پایه آبی

30≥درصد خلوص

مشخصات فیزیکی و شیمیایی اختصاصی در حفاری

 SOLVITOR تشکیل امولســیون در غـلظـت های مختـلف
ACI-301  پس از 1 روز در دمــای 60 درجه ســانتیگراد و 

دمای محیط

ندارد25 میلی گرم در لیتر

ندارد50 میلی گرم در لیتر

ندارد100 میلی گرم در لیتر
 SOLVITOR ACI-301 میزان حفاظت و ممانعت از خوردگی توسط

)%(  Protection97>در محلول 30 میلی گرم در لیتر

نرخ خوردگی
Corrosion Rate )mpy(

محلول شاهد
)SOLVITOR ACI-301 بدون(

 62
 SOLVITOR ACI-301 محلول آزمایشی با استفاده از

max 1/8در غلظت 30 میلی گرم در لیتر

بسته بندی
SOLVITOR ACI-301 در بشکه های 200کیلوگرمی عرضه 

می گردد.

حفاظت و ایمنی
این ماده باید از گرما و شعله مستقیم دور نگه داشته شود. 
در ظرف را بسته نگه دارید. در هنگام استفاده از این ماده از 
ماسک و تجهیزات ایمنی استفاده کنید. از تماس مستقیم 
و دائمی با پوســت جلو گیری کنید. درصورت بلعیده شدن 
فوراً به پزشــک مراجعه شــود. از تحریک مصدوم به تهوع 
خودداری نمایید. برای اطاعات بیشــتر به برگه اطاعات 

ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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رنگ اپوکسی بدون حالل
ABADUR-280

ABADUR-280 یک رنگ اپوکســی بدون حالل با قابلیت اجرا در ضخامت های زیاد، جهت 
حفاظت ســطوح بتنی و فلزی در محیط های خورنده دریایی و شــیمیایی می باشد. به دلیل 
اســتفاده از رزین های اپوکسی اصالح شده در ســاختار این رنگ، امکان سرویس دهی در 

محیط های در معرض جو نیز وجود دارد.

خواص و اثرات
مقاومت شیمیایي بسیار عالی	 
 مقاومت نوری خوب به عنوان یک سیستم حفاظتی	 
 دوام و عمر طوالنی	 
 مقاوم در برابر یون کلر و نمک هاي موجود در آب دریا	 
غیر سمي و قابل استفاده در محیط هاي بهداشتي	 

  

موارد کاربرد
1- مخازن بتنی و فلزی

2- مخازن نگهداری نفت، مواد شیمیایی و سوختی
3- پوشش خطوط لوله

مقدار مصرف 
مقــدار مصرف بــه ضخامت نهایی رنگ بســتگی دارد. با 
توجه به کاربری نهایی، ضخامت فیلم خشک 200 تا 1000 
میکرون برای این رنگ پیشــنهاد می شود و میزان مصرف 
آن بیــن 0/35 تا 1/75 کیلوگــرم در هر متر مربع متغیر 

می باشد.

آماده سازی سطح 
ســطوح بتنی قبل از پوشــش دهی باید به مدت 28 روز 
ســخت شــده و رطوبت موجود در آن کمتر از 4% باشــد. 
 25  N/mm2 همچنین حداقل مقاومت فشــاري بتن باید
و حداقل مقاومت pull off بتن باید  N/mm2  1/5 باشــد. 
تمامی ســطوح باید تمیز، خشک و بدون هرگونه آلودگی 
نظیــر گرد و غبار، روغن، گریــس، رنگ، مواد عمل آوري و 

سخت کننده سطح بتن باشند.
ترمیــم بتن پیش از اجراي مواد بایــد مطابق با راهنماي 
ICRI 310.2 انجام شود. آماده سازي سطوح بتنی، مطابق 

با استاندارد SSPC-Guide 11 توصیه می شود.
ســطوح بتنی باید به صورت مکانیکی و به وســیله ساب، 
اسکراچر یا سندباست آماده سازي شوند تا تمامی ذرات و 
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قسمت هاي سست از بین رفته و عیوب بتن مانند حباب ها 
و ســوراخ ها به طور کامل نمایان گــردد. ذرات گرد و غبار 
به وســیله جارو و مکش از روي سطح پاک شود. در صورت 
وجود برجســتگی و عوارض، ســطح بتن در حین فرآیند 
ســاب زدن باید صاف و یکنواخت گــردد. ترک هاي عمیق 

تخلیه و نواحی سست خارج شود.
ترک هاي ســطح باید به وســیله ماده مناســب از خانواده 
مات های اپوکســی ABADUR MP پر شده و سپس رنگ 

با رعایت فواصل زمانی بر روي سطح صاف اجرا شود.
جهت آماده ســازی زیرآیندهای فلزی، سطوح محل اجرای 
رنگ اپوکسي باید عاري از هر گونه چربي، گرد و غبار، ذرات 
سست و ناپایدار، روغن، رطـوبت و زنگ زدگی باشد. تمامي 
سطوح را توسط دستگاه سندباست یا ابزارهاي مخصوص 
کامــا آماده ســازی نمایید. تمامي روغــن و چربی هاي 
باقیمانده روي ســطح را با فشــار بخار و مواد پاک کننده 

مناسب پاک نمایید.
آماده سازی سطوح در شرایط زیر نباید انجام شود:

1.  در دمای کمتر از 5 درجه سانتیگراد.
2. زمانی که رطوبت نسبی بیشتر از 80% باشد.

3. وقتی دمای ســطح کمتر از 3 درجه ســانتیگراد باالی 
نقطه ی شبنم باشد.

4.  خارج از ساعات روز برای سطوحی که در محیط خارجی 
قرار دارند.

اختالط
ABADUR-280 در دو بسته بندی جداگانه عرضه می شود. 
همواره دو بسته بندی را به طور کامل با هم مخلوط کنید. 
مخلــوط باید در زمان کاربری )POT LIFE( ذکر شــده اجرا 

گردد.
ابتدا جزء A  )جزء سفید( را به خوبی در زیر میکسر مخلوط 

نمایید. ســپس جزء B )جزء سیاه( را به جزء A اضافه کرده 
به نحوی که ظرف کاما تخلیه شود. اختاط دو جزء رنگ 
باید با استفاده از همزن برقی )دریل+پره( با حداکثر سرعت 
300 تا 400 دور بر دقیقه صورت پذیرد. تا حصول اطمینان 
از اختاط کامل و دســتیابی به رنگ خاکستری یکنواخت 
عمــل اختــاط را ادامه دهید )حدود 2 تــا 3 دقیقه(. اجرا 
می تواند بافاصله پس از اختاط اجزا صورت پذیرد و نیازی 

به زمان دادن به مخلوط نیست.

توجه 1: همیشه آن مقدار از مواد را با هم ترکیب نمایید که 
حداکثر تا 30 دقیقه مورد استفاده قرار بگیرد.

توجه 2: رعایت دقیق نسبت های دو جزء رنگ الزامي  بوده 
و هرگز نسبت  اختاط اجزا را تغییر ندهید.

روش اجرا
رنگ اپوکسی را می توانید به وسیله اسپری ایرلس یا غلتک 
اجرا نمایید. بهتر اســت این رنــگ در دو الیه اجرا گردد به 
طوری که الیه دوم قبل از خشک شدن کامل الیه اول اجرا 
شود. در صورتی که بین دو اجرا بیش از زمان ذکر شده فاصله 

باشد، سطح الیه اول باید آماده سازی شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی:  مایع ویسکوز

جزء A: سفید رنگ :  
جزء B: سیاه  

مخلوط: خاکستری  
1/75±0/10:)g/cm3( وزن مخصوص

1:1 :)A:Bنسبت ترکیب اجزا )وزنی
درصد جامد حجمی: 100
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برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

مقاومت در برابر اسید سولفوریک 50%: عالی
مقاومت در برابر سود کاستیک 50%: عالی

مقاومت در برابر آب دریا: عالی
چسبندگی به بتن )N/mm2(: 3-2/5  )بیشتر از پیوستگی 

بتن(

زمان خشک شدن:

دما
)°C(

قابل لمس
)ساعت(

اجرای الیه بعدی
)ساعت(

خشک شدن 
کامل

حداکثرحداقل

13 روز1593272

7 روز2562448

4 روز4041824

توجه: مدت زمان خشــک شدن به ضخامت پوشش اعمال شده 
بستگی دارد و تمام اطاعات این کاتالوگ بر اساس ضخامت فیلم 

خشک توصیه شده است.

 : )Pot Life( زمان کاربری
دمای رنگ

152540)درجه سانتیگراد(

زمان کاربری
)دقیقه(

905520

توجه: با ازدیاد حجم انباشت رزین و هاردنر پس از اختاط، افزایش 
دمای رنگ سریع تر و در نتیجه زمان کاربری کوتاه تر خواهد شد.

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه  

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت، یخ زدگی و 
تابش مستقیم نور خورشید  

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد  

نوع بســته بنــدی: مجمــوع 15 کیلوگرم )جزء A: ســطل 7/5 
کیلوگرمی/ جزء B: سطل 7/5 کیلوگرمی(

 حفاظت و ایمنی
این محصول آتش گیر است. باید از گرما و شعله مستقیم 
دور نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. محیط اجرا 
باید دارای سیستم تهویه مناسب باشد. از تماس مستقیم و 
دائمی با پوست جلوگیری کنید. درصورت بلعیده شدن فوراً 
به پزشک مراجعه شود. از تحریک مصدوم به تهوع خودداری 
 )MSDS( نمایید. برای اطاعات بیشتر برگه اطاعات ایمنی

موجود می باشد.
در صورت استفاده در محیط های سربسته موارد ایمنی زیر 
را برای جلوگیری از آتش سوزی، انفجار و آسیب رسیدن به 

سامتی رعایت نمایید:
 در هنگام اجرا و خشــک شدن سطح به مقدار کافی از 	 

هوای تازه را به محیط وارد کنید.
از ماسک، دستکش و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده 	 

کنید.
هرگونه جرقه، جوشکاری،کشیدن سیگار و روشن کردن 	 

شعله در محیط اجرا ممنوع است.

22



23



خواص و اثرات
چسبندگی عالی بر روی سطوح خشک و مرطوب	 
قابلیت پخت در زیر آب	 
مقاومت نوری بســیار خوب به عنوان یک سیســتم 	 

حفاظتی
دوام و عمر طوالنی	 
مقاومت در برابر یون کلر و نمک هاي موجود در آب دریا	 
غیر سمي و قابل استفاده در محیط هاي بهداشتي	 

موارد کاربرد
1- سازه های بتنی و فلزی نواحی ساحلی و  فرا ساحلی

2- نواحی جزر و مدی اسکله ها و کشتی ها
3- سدها و تصفیه خانه ها 

مقدار مصرف 
ضخامت پیشنهادی این رنگ 250 تا 500 میکرون می باشد و 

میزان رنگ مصرف شده 400 تا 800 گرم خواهد بود.

آماده سازی سطح 
ســطح زیرآیند باید تمیز و عاری از هرگونه آلودگی باشــد. 
پیش از اجرای پوشش، تمامی سطوح باید مطابق استاندارد 
ISO 8504  آماده سازی شوند. کثیفی سطوح و نمک های 
محلول باید با آب تازه شستشــو شوند. روغن و چربی باید 
مطابق استاندارد SSPC-SP1 به وسیله حال شستشو شود.
تمامي سطوح را توسط دسـتگاه سـندباست یا ابـزارهاي

 Sa2 ½ )ISO8501-1  ــدارد ــق اســتـانـ مخصــوص مطابـ
آماده ســازی نمایید. در صورتیکــه بیــن عملیــات آماده ســازی 
ســطح و اجــرای رنــگ ABAZONE-290 فاصلــه زمانی وجود 
ــد.  ــرار نمایی ــازی را تک ــات آماده س ــد عملی ــته باش داش
ــنهاد  ــر پیش ــا 70 میکرومت ــر 50 ت ــطح براب ــل س پروفای

می شــود.

( 

رنگ اپوکسی ناحیه جزر و مدی
ABAZONE-290

ABAZONE-290 یک رنگ اپوکسی بدون حالل جهت حفاظت سطوح بتنی می باشد. این رنگ 
جهت اجرا در نواحی ســاحلی و جزر و مدی ایده آل است به صورتی که پس از غوطه وری 
در آب نیز به واکنش پخت ادامه می دهد. این رنگ بر روی سطوح مرطوب قابل اجرا بوده 
و با بهره گیری از سیســتم اپوکسی اصالح شــده امکان اجرای این رنگ در محیط های در 

معرض جو نیز وجود دارد.
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اختالط
ABAZONE-290   در دو بســته بندی جداگانه عرضه می شود. 
همواره دو بسته بندی را به طور کامل با هم مخلوط کنید. مخلوط 

باید در زمان کاربری  )Pot Life( ذکر شده اجرا گردد.
ابتــدا دو جزء را به طور جداگانه در زیر میکســر مخلوط 
نمایید؛ ســپس جزءB  )جزء سیاه( را به جزء A اضافه کرده 
به نحوی که ظرف کاما تخلیه شود. اختاط دو جزء رنگ 
باید با استفاده از همزن برقی )دریل+پره( با حداکثر سرعت 
300 تا 400 دور بر دقیقه صورت پذیرد. تا حصول اطمینان 
از اختاط کامل و دستیابی به رنگ طوسی یکنواخت عمل 

اختاط را ادامه دهید.
توجه 1: همیشه آن مقدار از مواد را با هم ترکیب نمایید که 

حداکثر تا 30 دقیقه مورد استفاده قرار بگیرد.
توجــه 2: رعایت دقیق نســبت های دو جــزء رنگ الزامي 

می باشد و هرگز نسبت ها را تغییر ندهید.

روش اجرا
رنــگ اپوکســی را می توانیــد بــه وســیله غلطــک، ایرلــس 
و یــا قلم مــو اجــرا نماییــد. بهتــر اســت ایــن رنــگ در دو 
الیــه اجــرا گــردد به طوری کــه الیــه دوم قبــل از خشــک 
شــدن الیــه اول اجــرا شــود. در صورتــی کــه بیــن دو اجــرا 
بیــش از 24 ســاعت فاصلــه باشــد، ســطح الیــه اول بایــد 

آمــاده ســازی شــود.
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی:  مایع ویسکوز

رنگ :    جزء A: سفید
             جزء B: سیاه

           مخلوط: خاکستری
1/4±0/1 :)g/cm3( وزن مخصوص
3:1 :)A:Bنسبت ترکیب اجزا )وزنی

درصد جامد حجمی: 100
مقاومت در برابر آب دریا : عالی

چسبندگی به بتن )N/mm2(: 3-2/5  )بیشتر از پیوستگی بتن(

زمان خشک شدن:

دما
)°C(

قابل لمس
)ساعت(

اجرای الیه بعدی
)ساعت(

خشک شدن 
کامل

حداکثرحداقل
13 روز1593272
7 روز2562448
4 روز4041824

توجه: مدت زمان خشــک شدن به ضخامت پوشش اعمال شده 
بستگی دارد و تمام اطاعات این کاتالوگ بر اساس ضخامت فیلم 

خشک توصیه شده است.

 :)Pot Life( زمان کاربری
دمای رنگ

152540)درجه سانتیگراد(

زمان کاربری
)دقیقه(

704520

توجه: با ازدیاد حجم انباشت رزین و هاردنر پس از اختاط، افزایش 
دمای رنگ سریع تر و در نتیجه زمان کاربری کوتاه تر خواهد شد.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه  

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت، یخ زدگی و 
تابش مستقیم نور خورشید  

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد  
نوع بســته بندی: مجمــوع 14 کیلوگرم )جزء A: ســطل 

10/5کیلوگرمی/ جزء B: سطل 3/5 کیلوگرمی(

 حفاظت و ایمنی
این محصول آتش گیر اســت. باید از گرما و شــعله مستقیم دور 
نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. محیط اجرا باید دارای 
سیستم تهویه مناسب باشد. از تماس مستقیم و دائمی با پوست 
جلوگیری کنید. درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. 
از تحریک مصدوم به تهوع خودداری نمایید. برای اطاعات بیشتر 

برگه اطاعات ایمنی )MSDS( موجود می باشد.
در صورت اســتفاده در محیط های سربســته موارد ایمنی زیر را 
برای جلوگیری از آتش سوزی، انفجار و آسیب رسیدن به سامتی 

رعایت نمایید:
 در هنگام اجرا و خشــک شدن سطح به مقدار کافی از 	 

هوای تازه را به محیط وارد کنید.
از ماسک، دستکش و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده 	 

کنید.
هرگونه جرقه، جوشکاری،کشیدن سیگار و روشن کردن 	 

شعله در محیط اجرا ممنوع است.

26



27



مکمل دوغاب تزریق
ABABUILD-1100

افزودني مکمل دوغاب تزریق بر پایه پلیمرهاي مصنوعي که قادر اســت ضمن کاهش قابل 
مالحظه آب اختالط، با اصالح شــکل ظاهري دوغاب از بــروز پدیده آب انداختگي تا حد 

چشمگیري جلوگیري نماید.

خواص واثرات 
کاهش نسبت آب به سیمان در حدود 12 % تا 30 %	 
بهبود کارایي و مدت زمان حفظ کارایي	 
سهولت پمپاژ و کاهش استهالک تجهیزات	 
ســازگاري با انواع سیمان هاي اســتاندارد )پیش از 	 

مصرف با ســیمان هاي دیرگیر نظیر نوع 5 الزم است 
زمان گیرش کنترل شود(

افزایش انسجام و قوام مخلوط	 
جلوگیري از خزش و انقباض مخلوط	 
کاهش نفوذپذیري	 

موارد کاربرد
1- در صورت وجود هرگونه قالب بندي پیچیده 

2-وجود ســنگدانه هاي شکســته در مخلوط هاي بتني و 
سیماني

3- در مخلوط هایي که کاهش نسبت آب به مواد سیماني 
مد نظر باشد

4- ساخت دوغاب هاي تزریق

مقدار مصرف
مقــدار دقیق مصــرف از طریق آزمایش هــاي کارگاهي 
مشخص مي شــود. این مقدار مي تواند در محدوده 0/6 تا 

1/2 درصد وزن سیمان مصرفي باشد.
تغییــر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودني فقط مي تواند با مجوز کارشناســان 
تکنولوژي بتن شــرکت صنایع شیمي ساختمان آبادگران 

انجام پذیرد.

روش مصرف
1- مي تواند با بخش کوچکي از آب اختاط مخلوط گشته 

و سپس با سایر ترکیبات مخلوط شود .
2- مي تواند به مخلوط آماده افزوده شود و پس از اختاط 

کامل، مخلوط اجرا شود .
3- توزیــن مواد افزودني بتن بایــد به صورت دقیق انجام 

پذیرد .
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مشخصات فیزیکي وشیمیایی
حالت فیزیکی: مایع
رنگ: قهوه ای تیره

1/20±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص
INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد 

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بســته بنــدی: گالن 24 کیلوگرمي - بشــکه 1000 

کیلوگرمي

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر براي سامتي و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
توصیــه مي گــردد در هنگام کار نمودن بــا هرگونه ماده 
شــیمیایي از ماسک، دســتکش و عینک ایمني استفاده 

نمایید.
درصورت برخورد اتفاقي با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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فوق کاهنده های آب/ فوق روان کننده ها 
 فوق روان کننده های بتن
روان کننده های بتن
مکمل های بتن
پاورژل
سوپرژل ها
میکروژل  ها 
آباژل
پُمکریت
مزوکریت
میکروسیلیس ژل شده
دوده سیلیسی
ضد یخ بتن
ضد یخ مالت
حباب هواساز بتن
زودگیر شات کریت  پودری
زودگیر شات کریت  مایع
زودگیر بتن پاششی پودری
زودگیر بتن پاششی مایع
دیرگیر بتن پودری
دیرگیر بتن مایع
منبسط کننده بتن و مالت
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افزودنی هـای بـتن
CONCRETE ADMIXTURES
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فوق کاهنده آب/ فوق روان کننده
POWER PLAST-PM )اَبَر روان کننده(

ماده کاهنده بسیار قوی آب اختالط بتن و افزاینده بسیار قوی کارایی با قابلیت حفظ کارایی 
بتن در حالت خمیری 

این ماده براساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:
ASTM C1017/C1017 M , ASTM C494 /C494M TYPE F , EN 934 , INSO 2930

خواص و اثرات
امکان ساخت بتن با قابلیت حفظ کارایی بین 60 تا 180 	 

دقیقه بسته به میزان مصرف و روانی اولیه
کاهش چشم گیر نسبت آب به سیمان	 
افزایش دوام بتن و سازه	 
افزایش کارایی بتن	 
امکان ســاخت بتن با نســبت های آب به سیمان در 	 

محدوده 0/3 تا 0/4
کاهش احتمال آب انداختگی و جداشدگی سنگدانه ها	 
عدم نیاز به ویبراتور	 
بهبود خروج حباب های محبــوس از بتن و مالت در 	 

حالت خمیری
افزایش ا نسجام بتن	 
کاهش استهالک پمپ بتن	 
کاهش مقدار سیمان	 
افزایش مقاومت فشاری بتن در تمام سنین	 
 	SRC سازگاری با انواع سیمان های پرتلند و
قابلیت کاربرد همزمان با میکروسیلیس، خاکستر بادی 	 

و سایر مواد پوزوالنی
کاهش نفوذپذیری و جذب آب بتن	 
افزایش چسبندگی بتن به فوالد	 
امکان باز نمودن قالب ها در حدود 18 تا 22 ساعت پس 	 

از اتمام عملیات بتن ریزی

مواردکاربرد
1 - قطعات بتنی پیش ساخته

2 - بتن ریزی در مقاطع باریک و پرآرماتور
3 - بتن ریزی با قالب لغزنده و قالب های تونلی

4 - بتن ریزی با لوله ترمی و بتن ریزی در زیر آب
5 - بتن ریزی با حفظ کارایی باال و قابلیت پمپ پذیری باال

6 - سـاخت بتن های خوش نما و اکسپوز
)HPC( 7 - ساخت بتن های توانمند

)HSC( 8 - ساخت بتن های پرمقاومت
)SCC( 9 - ساخت بتن های خود تراکم

)WRC( 10 - ساخت بتن های نفوذناپذیر
)PAC( 11 - ساخت مات های تزریقی

مقدار مصرف
مقــدار مصرف POWERP LAST-PM از طریق آزمایش های 
کارگاهی مشــخص خواهد شــد اما بسته به طرح اختاط 
بتن )اندازه و نوع مصالح ســنگی، عیار سیمان، نسبت آب 
به ســیمان، دمای هوا و نحوه ساخت( مقدار مصرف حدود 
0/3 تا 0/8 درصد وزن ســیمان و مواد جایگزین ســیمان 

مصرفي خواهد بود.
تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشتر از محدوده مجاز 
ایــن ماده افزودنی فقط با مجوز کارشناســان تکنولوژی بتن 
شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران امکان پذیر می باشد.

در صورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 
دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل بفرمایید.
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روش مصرف
1- می تواند با بخش کوچکی از آب اختاط مخلوط گشته 

و به بتن اضافه گردد.
2- می توانــد به مخلوط آماده بتن افزوده شــود و پس از 

اختاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد.
3- ایــن ماده افزودنی را می توان در زمان ســاخت بتن به 

بچینگ و یا بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود.
4- توزین مواد افزودنی بتن باید به صورت دقیق انجام پذیرد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
بنیان شیمیایی: پلی کربوکسیات

حالت فیزیکی: مایع
1/10±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: گالن 22 کیلوگرمی - بشکه 1000 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیست قرار ندارد،  با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. لطفاً به 

برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.
این ماده آتش زا نیست.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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L - BOX J Ring

V -FunnelU - BOX

SCC آزمون هاي مرتبط با بتن هاي

Slump Flowارزیابی توانایی پرکنندگی

J - Ringارزیابی توانایی عبور

L - Boxارزیابی توانایی پرکنندگی و  عبور

U - Boxارزیابی توانایی پرکنندگی و  عبور

V - Funnelارزیابی توانایی پرکنندگی

Sieve  Segregationارزیابی مقـــاومت در بـرابر جداشدگی
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فوق کاهنده آب/ فوق روان کننده
POWER PLAST-RM  )اَبَر روان کننده(

ماده کاهنده بسیار قوی آب اختالط و افزاینده بسیار قوی کارایی بتن با قابلیت حفظ زمان 
کارایی بتن 

این ماده براساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:
ASTM C1017/C1017 M , ASTM C494/C494 M TYPE F , EN 934 , INSO 2930 

خواص و اثرات
امکان ساخت بتن با قابلیت حفظ کارایی بین 60 تا 150 	 

دقیقه بسته به میزان مصرف و روانی اولیه
کاهش عیار سیمان	 
 ایجاد سیالیت در بتن پیش از گیرش )افزایش کارایی بتن(	 
 امکان ســاخت بتن با نســبت های آب به سیمان در 	 

محدوده 0/3 تا 0/4
جلوگیري از آب انداختگی و جداشدگی سنگدانه ها	 
عدم نیاز به ویبراتور	 
 افزایش انسجام بتن	 
جلوگیري از حبس هوا در بتن 	 
کاهش استهالک پمپ بتن 	 
 	SRC سازگاري با انواع سیمان هاي پرتلند و
 قابلیت کاربرد همزمان با میکروسیلیس، خاکستر بادی 	 

و سایر مواد پوزوالنی
 ساخت و حمل بتن در مسافت های طوالنی به عــالوه 	 

)Cold Joint( جــلوگیری از پدیـــده درز سرد
افزایش مقاومت فشاری بتن	 
 امکان باز نمودن قالب ها در حدود 18 تا 22 ساعت پس 	 

از اتمام عملیات بتن ریزي

موارد کاربرد
1-ساخت بتن و بتن ریزی در مناطق گرمسیر

2 - ساخت بتن های خوش نما یا اکسپوز
3- بتن ریزي هاي حجیم

4- بتن ریزي در مقــاطع باریـــک و پـــرآمــاتور
)HPC( 5- ساخت بتن هاي توانمند

)HSC( 6- ساخت بتن هاي پر مقاومت
 )SCC( 7- ساخت بتن هاي خود تراکم

 )WRC( 8- ساخت بتن هاي نفوذ ناپذیر
  )PAC( 9- ساخت مات هاي تزریقي

مقدار مصرف 
مقـــــدار مصـــــرف POWER PLAST-RM از طریــق 
آزمایش هاي کارگاهي مشــخص خواهد شــد اما بســته 
به طــرح اختاط بتن )اندازه و نوع مصالح ســنگی، عیار 
ســیمان، نسبت آب به سیمان، دمای هوا و نحوه ساخت ( 
مقدار مصرف  حدود 0/3 تا 0/9 درصد وزن سیمان و مواد 

جایگزین سیمان مصرفي خواهد بود. 

تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشتر از محدوده مجاز 
ایــن ماده افزودنی فقط با مجوز کارشناســان تکنولوژی بتن 
شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران امکان پذیر مي باشد. 
در صورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 

دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل بفرمایید.
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روش مصرف
1 - مي توانــد با بخش کوچکی از آب اختاط بتن مخلوط 

گشته و به بتن اضافه گردد. 
2 - مي توانــد به مخلوط آماده بتن افزوده شــود و پس از 

اختاط کامل عمل بتن ریزي آغاز گردد. 
3-این مــاده افزودنی را می توان درزمان ســاخت بتن به 

بچینگ و یا بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود. 
 4- توزین مواد افزودنی بتن باید به صورت دقیق انجام پذیرد. 

مشخصات فیزیکي و شیمیایی 
بنیان شیمیایي: پلی کربوکسیات

1/11±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص
حالت فیزیکي: مایع 

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد
مالحظات 

مدت نگهداري: یک سال در بسته بندي اولیه
شــرایط نگهداري: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 

مستقیم نور خورشید
بهترین دماي نگهداري: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد

نوع بسته بندي:  گالن22کیلوگرمي–بشکه1000 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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فوق کاهنده آب/ فوق روان کننده
ABAPLAST WR-4610  )اَبَر روان کننده(

ماده کاهنده بســیار قوی آب اختالط بتن و افزاینده بسیار قوی کارایی بتن با قابلیت حفظ 
زمان کارایی 

این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد: 
ASTM C1017 /C1017 M, ASTM C494 /C494M TYPE F, EN 934, INSO 2930 

خواص و اثرات
امکان ســاخت بتن با قابلیت حفظ کارایی بین 60 تا 	 

150دقیقه بسته به میزان مصرف و روانی اولیه
کاهش عیار سیمان 	 
ایجاد سیالیت در بتن پیش از گیرش )افزایش کارایی 	 

بتن(
امکان ســاخت بتن با نســبت های آب به سیمان در 	 

محدوده 0/3 تا 0/4
عدم نیاز به ویبراتور	 
افزایش انسجام بتن	 
جلوگیری از حبس هوا در بتن 	 
کاهش استهالک پمپ بتن	 
 	SRC سازگاری با انواع سیمان  پرتلند و
قابلیت کاربرد هم زمان با میکروسیلیس، خاکستر بادی 	 

و سایر مواد پوزوالنی
ســاخت و حمل بتن در مسافت های طوالنی به عالوه 	 

)Cold Joint( جلوگیری از پدیده درز سرد
افزایش مقاومت فشاری بتن	 
امکان باز نمودن قالب ها در حدود 18 تا 22 ساعت پس 	 

از اتمام عملیات بتن ریزی

موارد کاربرد
1 - ساخت بتن و بتن ریزی در مناطق گرمسیر

2 - ساخت بتن های خوش نما و اکسپوز
3 - بتن ریزی های حجیم

4 - بتن ریزی در مقاطع باریک و پر آرماتور
)HPC( 5 - ساخت بتن های توانمند

)HSC( 6 - ساخت بتن های پر مقاومت
)SCC( 7 - ساخت بتن های خود تراکم

 )WRC( 8 - ساخت بتن های نفوذ ناپذیر
)PAC( 9 - ساخت مات های تزریقی

مقدار مصرف 
مقــدار مصــرف ABAPLAST   WR-4610   از طریــق 
آزمایش های کارگاهی مشــخص خواهد شــد اما بســته 
به طــرح اختاط بتن )اندازه و نوع مصالح ســنگی، عیار 
سیمان، نســبت آب به سیمان، دمای هوا و نحوه ساخت( 
مقدار مصرف حدود 0/3 تا 0/9 درصد وزن ســیمان و مواد 

جایگزین سیمان مصرفی خواهد بود.
تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودنی فقط با مجوز کارشناسان تکنولوژی 
بتن شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران امکان پذیر 

می باشد.
درصــورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 

دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل بفرمایید.
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 روش مصرف
ـــن  ـــاط بت ـــی از آب اخت ـــش کم ـــا بخ ـــد ب 1 - می توان

ـــردد. ـــه گ ـــن اضاف ـــه بت ـــته و ب ـــوط گش مخل
ـــود  ـــزوده ش ـــن اف ـــاده بت ـــوط آم ـــه مخل ـــد ب 2 - می توان
ــاز  و پـــس از اختـــاط کامـــل عمـــل بتن ریـــزی آغـ

ـــردد. گ
ـــاخت  ـــان س ـــوان در زم ـــی را می ت ـــاده افزودن ـــن م 3 - ای
بتـــن در بچینـــگ و یـــا بـــه بتـــن آمـــاده در تـــراک 

ـــود. ـــه نم ـــر اضاف میکس
ــورت  ــد به صـ ــن بایـ ــی بتـ ــواد افزودنـ ــن مـ 4 - توزیـ

دقیـــق انجـــام پذیـــرد.

مشخصات فیزیکي و شیمیایی 
بنیان شیمیایي: پلی کربوکسیات

حالت فیزیکی: مایع
1/13±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات 
مدت نگهداري: یک سال در بسته بندي اولیه

شــرایط نگهداري: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دماي نگهداري: 10 + تا 30 + درجه سانتیگراد
نوع بسته بندي:  گالن22کیلوگرمي–بشکه1000 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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فوق کاهنده آب/ فوق روان کننده
POWER PLAST-ES  )اَبَر روان کننده(

ماده کاهنده بســیار قوی آب اختالط بتن و افزاینده بسیار قوی کارایی  با قابلیــــت حفظ 
کارایی بتن در حالت خمیری و ایجاد مقاومت فشاری زودرس بتن 

این ماده براساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:
ASTM C1017/C 1017 M , ASTM C494/C494 M TYPE F, EN 934 , INSO 2930

خواص و اثرات
امکان ساخت بتن با قابلیت حفظ کارایی بین 60 تا 105 	 

دقیقه بسته به میزان مصرف و روانی اولیه
کاهش عیار سیمان در بتن	 
 امکان ســاخت بتن با نســبت های  آب به سیمان  در 	 

محدوده 0/28 تا 0/4
 ایجاد کارایی در بتن	 
جلوگیري ازآب انداختگی و جداشدگی سنگدانه ها	 
عدم نیاز به ویبراتور	 
افزایش انسجام بتن	 
جلوگیري از حبس هوا در بتن	 
امکان باز نمودن قالب ها در حدود 8 تا 12 ساعت پس 	 

از اتمام بتن ریزي
مقاومت فشاری زودرس در تمام سنین بتن	 
 	SRC سازگاري با انواع سیمان هاي پرتلند و 
قابلیت کاربرد همزمان با میکروسیلیس، خاکستر بادی 	 

و سایر مواد پوزوالنی
 افزایش چسبندگی بتن به فوالد	 
 کاهش نفوذپذیری بتن	 
افزایش مقاومت بتن در برابر عوامل جّوی	 
کاهش چشــمگیر ترک های ناشی از انقباض و خزش 	 

احتمالی بتن از طریق کاهش مصرف سیمان
صرفه جویی در قیمت تمام شــده بتن و کاهش هزینه 	 

استهالک تجهیزات ساخت بتن

موارد کاربرد
1- قطعات بتنی پیش ساخته

2 - بتن ریزي در مقــاطع باریـــک و پـــرآرمــاتور 
3- بتن ریزی با قالب لغزنده

4 - بتن ریزي با لوله ترمي و بتن ریزي در زیر آب
5- بتن ریزی با حفظ کارایی باال و قابلیت پمپ پذیری باال

)HPC( 6 - ساخت بتن هاي توانمند
)HSC( 7- ساخت بتن هاي پر مقاومت
)SCC( 8- ساخت بتن هاي خودتراکم

)WRC(9- ساخت بتن هاي نفوذ ناپذیر
)PAC( 10- ساخت مات هاي تزریقي

11- ساخت بتن های خوش نما یا اکسپوز

مقدار مصرف 
مقدار مصــرف POWER PLAST-ES از طریق آزمایش هاي 
کارگاهي مشــخص خواهد شــد اما بسته به طرح اختاط 
بتن )اندازه و نوع مصالح سنگی، عیار سیمان، نسبت آب به 
سیمان، دمای هوا و نحوه ساخت بتن( مقدار مصرف  حدود 
0/3 تا 0/9 درصد وزن ســیمان و مواد جایگزین ســیمان 

مصرفی خواهد بود. 
تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشتر از محدوده مجاز 
این ماده افزودنی فقط با مجوز کارشناســان تکنولوژی بتن 
شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران امکان پذیر مي باشد. 
در صورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 

دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل بفرمایید.
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روش مصرف
ــن  ــاط بت ــا بخــش کوچکــی از آب اخت ــد ب 1 - مي توان

مخلــوط گشــته و بــه بتــن اضافــه گــردد. 
ــزوده شــود و  ــن اف ــاده بت ــوط آم ــه مخل ــد ب 2 - مي توان
ــردد.  ــاز گ ــزي آغ ــل عمــل بتن ری ــاط کام ــس از اخت پ
3- ایــن مــاده افزودنــی بتــن را می تــوان درزمــان ســاخت 
بتــن در بچینــگ و یــا بــه بتــن آمــاده در تراک میکســر 

اضافــه نمــود. 
ــق  ــد به صــورت دقی ــن بای ــی بت ــواد افزودن ــن م 4- توزی

ــرد.  انجــام پذی

مشخصات فیزیکي و شیمیایی 
بنیان شیمیایي: پلی کربوکسیات

1/09±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص
حالت فیزیکي: مایع 

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات 
مدت نگهداري: یک سال در بسته بندي اولیه

شــرایط نگهداري: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دماي نگهداري: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندي:   گالن22کیلوگرمي–بشکه1000 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی این ماده با پوست یا چشم باید فوراً 

با آب شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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فوق کاهنده آب/ فوق روان کننده
ABAPLAST SRT-2912  )اَبَر روان کننده(

ماده کاهنده بســیار قوی آب اختالط بتن و افزاینده بسیار قوی کارایی بتن با قابلیت حفظ 
زمان کارایی 

این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد: 
ASTM C1017 /C1017 M, ASTM C494 /C494M TYPE F, EN 934, INSO 2930

خواص و اثرات
امکان ســاخت بتن با قابلیت حفظ کارایی بین 60 تا 	 

180دقیقه بسته به میزان مصرف و روانی اولیه
کاهش عیار سیمان 	 
 ایجاد سیالیت در بتن پیش از گیرش )افزایش کارایی بتن(	 
امکان ســاخت بتن با نســبت های آب به سیمان در 	 

محدوده 0/3 تا 0/4
عدم نیاز به ویبراتور	 
افزایش انسجام بتن	 
 جلوگیری از حبس هوا در بتن 	 
کاهش استهالک پمپ بتن	 
 	SRC سازگاری با انواع سیمان های پرتلند و
قابلیت کاربرد همزمان با میکروسیلیس، خاکستر بادی 	 

و سایر مواد پوزوالنی
ســاخت و حمل بتن در مسافت های طوالنی به عالوه 	 

)Cold Joint( جلوگیری از پدیده درز سرد
افزایش مقاومت فشاری بتن	 
کاهش حرارت زایی بتن	 

موارد کاربرد
1-ساخت بتن و بتن ریزی در مناطق گرمسیر

2- ساخت بتن های خوش نما و اکسپوز
3- بتن ریزی های حجیم
4- بتن ریزی بدنه سدها

5- اسکله ها و دال های عظیم
6- بتن ریزی در مقاطع باریک و پر آرماتور

)HPC( 7- ساخت بتن های توانمند
)HSC( 8- ساخت بتن های پر مقاومت
)SCC( 9- ساخت بتن های خود تراکم

 )WRC( 10- ساخت بتن های نفوذ ناپذیر
)PAC( 11- ساخت مات های تزریقی

مقدار مصرف 
مقدار مصرف  ABAPLAST SRT-2912 از طریق آزمایش های 
کارگاهی مشخص خواهد شد اما بسته به طرح اختاط بتن 
)اندازه و نوع مصالح ســنگی، عیار ســیمان، نسبت آب به 
ســیمان، دمای هوا و نحوه ســاخت( مقدار مصرف حدود 
0/3 تا 0/8 درصد وزن ســیمان و مواد جایگزین ســیمان 

مصرفی خواهد بود.
تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشتر از محدوده مجاز 
ایــن ماده افزودنی فقط با مجوز کارشناســان تکنولوژی بتن 
شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران امکان پذیر می باشد.

درصــورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 
دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل بفرمایید.
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 روش مصرف
1- می توانـــد بـــا بخـــش کمـــی از آب اختـــاط بتـــن 

ـــردد. ـــه گ ـــن اضاف ـــه بت ـــته و ب ـــوط گش مخل
ـــود  ـــزوده ش ـــن اف ـــاده بت ـــوط آم ـــه مخل ـــد ب 2- می توان
ــاز  و پـــس از اختـــاط کامـــل عمـــل بتن ریـــزی آغـ

گـــردد.
ـــاخت  ـــان س ـــوان در زم ـــی را می ت ـــاده افزودن ـــن م 3- ای
بتـــن در بچینـــگ و یـــا بـــه بتـــن آمـــاده در تـــراک 

ـــود. ـــه نم ـــر اضاف میکس
ــورت  ــد به صـ ــن بایـ ــی بتـ ــواد افزودنـ ــن مـ 4- توزیـ

دقیـــق انجـــام پذیـــرد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
بنیان شیمیایی: پلی کربوکسیات

حالت فیزیکی: مایع
1/12±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

 مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+  تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: گالن 22 کیلوگرمی - بشکه 1000 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی این ماده با پوست یا چشم باید فوراً 

با آب شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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فوق کاهنده آب/ فوق روان کننده
REONET )اَبَر روان کننده(

مــاده کاهنــده بســیار قــوی آب اختــالط بتــن و افزاینــده بســیار قــوی کارایــی بــا قابلیت 
حفــظ کارایــی بتــن در حالــت خمیری 

این ماده براساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:
ASTM C1017/C1017 M , ASTM C494/C494M TYPE F, EN 934, INSO 2930

خواص و اثرات
کاهش نسبت آب به سیمان	 
 افزایش کارایی بتن	 
 امکان ســاخت بتن با نســبت های آب به سیمان در 	 

محدوده 0/3 تا 0/4
کاهش احتمال آب انداختگی و جداشدگی سنگدانه ها	 
بهبود خروج حباب های محبــوس از بتن و مالت در 	 

حالت خمیری
 افزایش انسجام بتن	 
کاهش استهالک پمپ بتن	 
 کاهش مقدار سیمان	 
 افزایش مقاومت فشاری بتن در تمام سنین	 
 	SRC سازگاری با انواع سیمان های پرتلند و
قابلیت کاربرد همزمان با میکروسیلیس، خاکستر بادی 	 

و سایر مواد پوزوالنی

موارد کاربرد:
1- بتن های آماده

2- بتن ریزی در مقاطع باریک و پرآرماتور
3- سـاخت بتن های خوش نما و اکسپوز

)HPC( 4- ساخت بتن های توانمند
)HSC( 5- ساخت بتن های پر مقاومت
)SCC( 6- ساخت بتن های خود تراکم

 )WRC( 7- ساخت بتن های نفوذناپذیر
)PAC( 8- ساخت مات های تزریقی

9- قابلیت اجرای بتن به صورت درجا یا با استفاده از پمپ

مقدار مصرف 
مقــدار مصــرف REONET از طریــق آزمایش هــای کارگاهــی 
مشــخص خواهــد شــد امــا بســته بــه طــرح اختــاط بتــن 
)انــدازه و نــوع مصالــح ســنگی، عیــار ســیمان، نســبت آب 
بــه ســیمان، دمــای هــوا و نحــوه ســاخت( مقــدار مصــرف 
حــدود 0/1 تــا 1/2 درصــد وزن ســیمان و مــواد جایگزیــن 

ســیمان مصرفــي خواهــد بــود.
ــتر  ــا بیش ــر ی ــرف کمت ــرف: مص ــدار مص ــر مق تغیی
ــوز  ــا مج ــط ب ــی فق ــاده افزودن ــن م ــاز ای ــدوده مج از مح
ــیمی  ــع ش ــرکت صنای ــن ش ــوژی بت ــان تکنول کارشناس

می باشــد. امکان پذیــر  آبادگــران  ســاختمان 
در صــورت مصــرف همزمــان چنــد مــاده افزودنــی بتــن 
حتمــاً بــا دفتــر فنــی شــرکت آبادگــران تمــاس حاصــل 

بفرماییــد.
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روش مصرف
ـــاط  ــی از آب اخت ــش کوچکـ ـــا بخـ 1-می توانـــد ب

مخلـــوط گشـــته و بـــه بتـــن اضافـــه گـــردد.
ـــود  ـــزوده ش ـــن اف ـــاده بت ـــوط آم ـــه مخل ـــد ب 2-می توان
ــاز  و پـــس از اختـــاط کامـــل عمـــل بتن ریـــزی آغـ

گـــردد.
ـــاخت  ـــان س ـــوان در زم ـــی را می ت ـــاده افزودن ـــن م 3-ای
ـــراک میکســـر  ـــاده در ت ـــن آم ـــا بت ـــه بچینـــگ و ی ـــن ب بت

ـــود. ـــه نم اضاف
ــورت  ــد به صـ ــن بایـ ــی بتـ ــواد افزودنـ ــن مـ 4-توزیـ

دقیـــق انجـــام پذیـــرد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
بنیان شیمیایی: پلی کربوکسیات

حالت فیزیکی: مایع
1/08±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: گالن 22 کیلوگرمی- بشکه 1000 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. لطفاً به 

برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.
این ماده آتش زا  نیست.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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فوق کاهنده آب/ فوق روان کننده
POWER PLAST-SM  )اَبَر روان کننده(

ماده کاهنده بسیار قوی آب اختالط و افزاینده بسیار قوی کارایی بتن با قابلیت حفظ زمان 
کارایی بتن در حالت خمیری 

این ماده براساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:
ASTM C1017/C 1017 M, ASTM C494/C494 M TYPE F, EN 934 , INSO 2930

خواص و اثرات
امکان ساخت بتن با قابلیت حفظ کارایی بین 60 تا 90 	 

دقیقه بسته به میزان مصرف و روانی اولیه
 ساخت بتن در مناطق گرمسیر	 
 ساخت و حمل بتن در مسافت های طوالنی	 
 افزایش رواني یا کارایي بتن	 
کاهش احـتمال آب انداختگی و جداشدگی سنگدانه ها	 
 بهبود خروج حباب های محبوس از بتن در حالت خمیری	 
 افزایش انسجام بتن	 
کاهش نسبت آب به سیمان	 
کاهش عیار سیمان	 
 افزایش مقاومت فشاري بتن در تمام سنین	 
کاهش استهالک پمپ بتن	 
ساخت بتن های خوش نما یا اکسپوز	 
 	SRC سازگاري با انواع سیمان هاي پرتلند و
 قابلیت کاربرد همزمان با میکروسیلیس، خاکستر بادی 	 

و سایر مواد پوزوالنی
بهبود خواص ظاهری در ساخت بتن های کم فیلر و یا 	 

کم سیمان
پرداخت سطوح بتن با صرف حداقل انرژی	 

موارد کاربرد
1- کارخانجات بتن آماده )بچینگ(

2-بتن ریزي هاي حجیم
ــام  ــنگی تم ــح س ــتفاده از مصال ــا اس ــن ب ــاخت بت 3- س

ــته شکس
4- ساخت بتن با استفاده از مصالح سنگی درشت دانه

ــا  ــا ب ــا ی ــورت درج ــه ص ــن ب ــرای بت ــت اج 5- قابلی
اســتفاده از پمــپ

مقدار مصرف 
ـــق  ـــرف POWER PLAST-SM از طریـــ ـــدار مصــ مقـــ
ـــا  ـــد ام ـــد ش ـــخص خواه ـــي مش ـــاي کارگاه آزمایش ه
ـــح  ـــوع مصال ـــدازه و ن ـــن )ان ـــه طـــرح اختـــاط بت بســـته ب
ــار ســـیمان، نســـبت آب بـــه ســـیمان،  ســـنگی، عیـ
ـــدود  ـــرف ح ـــدار مص ـــاخت( مق ـــوه س ـــوا و نح ـــای ه دم
0/4 تـــا 0/8 درصـــد وزن ســـیمان و مـــواد جایگزیـــن 

ســـیمان مصرفـــي خواهـــد بـــود. 
ـــا بیشـــتر  ـــر ی ـــرف: مصـــرف کمت ـــدار مص ـــر مق تغیی
ـــا مجـــوز  از محـــدوده مجـــاز ایـــن مـــاده افزودنـــی فقـــط ب
ـــع شـــیمی  ـــن شـــرکت صنای ـــوژی بت کارشناســـان تکنول

ــد.  ــر می باشـ ــران امکان پذیـ ــاختمان آبادگـ سـ
در صـــورت مصـــرف همزمـــان چنـــد مـــاده افزودنـــی 
ـــاس  ـــران تم ـــی شـــرکت آبادگ ـــر فن ـــا دفت ـــاً ب ـــن حتم بت

ـــد. ـــل بفرمایی حاص
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روش مصرف
ــن  ــاط بت ــا بخــش کوچکــی از آب اخت ــد ب 1 - مي توان

مخلــوط گشــته و بــه بتــن اضافــه گــردد. 
ــزوده شــود و  ــن اف ــاده بت ــوط آم ــه مخل ــد ب 2 - مي توان
ــردد.  ــاز گ ــزي آغ ــل عمــل بتن ری ــاط کام ــس از اخت پ
3- ایــن مــاده افزودنــی بتــن را می تــوان درزمــان ســاخت 
بتــن در بچینــگ و یــا بــه بتــن آمــاده در تراک میکســر 

اضافــه نمــود. 
ــق  ــد به صــورت دقی ــن بای ــی بت ــواد افزودن ــن م 4- توزی

ــرد.  انجــام پذی

مشخصات فیزیکي و شیمیایی 
بنیان شیمیایي: پلی کربوکسیات

1/18 ±0/05  g/cm3 :وزن مخصوص
حالت فیزیکي: مایع 

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات 
مدت نگهداري: یک سال در بسته بندي اولیه

شــرایط نگهداري: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دماي نگهداري: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندي: گالن22کیلوگرمي–بشکه1000 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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فوق کاهنده آب/ فوق روان کننده
ABAPLAST  WRL-4623  )اَبَر روان کننده(

ماده کاهنده بســیار قوی آب اختالط و افزاینده بســیار قوی کارایی با قابلیت حفظ زمان 
کارایی بتن در حالت خمیری 

این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد: 
ASTM C1017 /C1017 M, ASTM C494 /C494M TYPE F, EN 934, INSO 2930

خواص و اثرات
امکان ساخت بتن با قابلیت حفظ کارایی بین 60 تا 90 	 

دقیقه بسته به میزان مصرف و روانی اولیه
ساخت بتن در مناطق گرمسیر	 
ساخت و حمل بتن در مسافت های طوالنی	 
افزایش روانی یا کارایی بتن	 
بهبود خــروج حباب های محبــوس از بتن در حالت 	 

خمیری
افزایش انسجام بتن	 
کاهش نسبت آب به سیمان 	 
کاهش عیار سیمان	 
افزایش مقاومت فشاری بتن در تمام سنین	 
کاهش استهالک پمپ بتن	 
ساخت بتن های خوش نما یا اکسپوز	 
 	SRC سازگاری با انواع سیمان های پرتلند و
قابلیت کاربرد همزمان با میکروسیلیس، خاکستر بادی 	 

و سایر مواد پوزوالنی
بهبود خواص ظاهری در ســاخت بتن های کم فیلر و یا 	 

کم سیمان
پرداخت سطوح بتن با صرف حداقل انرژی	 

 موارد کاربرد
1- کارخانجات بتن آماده )بچینگ(

2- بتن ریزی های حجیم
ــح ســنگی تمــام  ــا اســتفاده از مصال ــن ب 3- ســاخت بت

ــته شکس
4- ســاخت بتــن بــا اســتفاده از مصالــح ســنگی 

نه ا شــت د ر د
5- قابلیــت اجــرای بتــن بــه صــورت درجــا یــا با اســتفاده 

پمپ از 

 مقدار مصرف 
ــق  ــرف  ABAPLAST WRL-4623    از طریـ ــدار مصـ مقـ
ـــا  ـــد ام ـــد ش ـــخص خواه ـــی مش ـــای کارگاه آزمایش ه
ـــح  ـــوع مصال ـــدازه و ن ـــن )ان ـــه طـــرح اختـــاط بت بســـته ب
ــار ســـیمان، نســـبت آب بـــه ســـیمان،  ســـنگی، عیـ
ـــدود  ـــرف ح ـــدار مص ـــاخت( مق ـــوه س ـــوا و نح ـــای ه دم
0/4 تـــا 0/8 درصـــد وزن ســـیمان و مـــواد جایگزیـــن 

ـــود. ـــد ب ـــی خواه ـــیمان مصرف س
ـــا بیشـــتر  ـــر ی ـــرف: مصـــرف کمت ـــدار مص ـــر مق تغیی
ـــا مجـــوز  از محـــدوده مجـــاز ایـــن مـــاده افزودنـــی فقـــط ب
ـــع شـــیمی  ـــن شـــرکت صنای ـــوژی بت کارشناســـان تکنول

ــد. ــر می باشـ ــران امکان پذیـ ــاختمان آبادگـ سـ
درصـــورت مصـــرف همزمـــان چنـــد مـــاده افزودنـــی 
ـــاس  ـــران تم ـــی شـــرکت آبادگ ـــر فن ـــا دفت ـــاً ب ـــن حتم بت

ـــد. ـــل بفرمایی حاص
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روش مصرف
1- می توانـــد بـــا بخـــش کمـــی از آب اختـــاط بتـــن 

ـــردد. ـــه گ ـــن اضاف ـــه بت ـــته و ب ـــوط گش مخل
ـــود  ـــزوده ش ـــن اف ـــاده بت ـــوط آم ـــه مخل ـــد ب 2- می توان
ــاز  و پـــس از اختـــاط کامـــل عمـــل بتن ریـــزی آغـ

گـــردد.
ـــاخت  ـــان س ـــوان در زم ـــی را می ت ـــاده افزودن ـــن م 3- ای
بتـــن در بچینـــگ و یـــا بـــه بتـــن آمـــاده در تـــراک 

ـــود. ـــه نم ـــر اضاف میکس
ــورت  ــد به صـ ــن بایـ ــی بتـ ــواد افزودنـ ــن مـ 4- توزیـ

دقیـــق انجـــام پذیـــرد.

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی
بنیان شیمیایی: پلی کربوکسیات

حالت فیزیکی: مایع
1/18±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+  تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: گالن 22 کیلوگرمی 

        بشکه 1000 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
ایــن مــاده در محــدوده مــواد خطــر ســاز و مضــر بــرای 
ســامتی و محیــط زیســت قــرار نــدارد، بــا ایــن وجــود 
بــه هیــچ عنــوان نبایــد بلعیــده شــود یــا بــا چشــم تماس 

داشــته باشــد. 
ــد  ــا چشــم بای ــا پوســت ی ــی ب درصــورت برخــورد اتفاق

ــراوان شســته شــود.  ــا آب شــیرین ف ــوراً ب ف
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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فوق کاهنده آب/ فوق روان کننده
POWER PLAST-R )اَبَر روان کننده(

مــاده کاهنــده بســیار قــوی آب اختــالط بتــن و افزاینــده بســیار قــوی کارایــی بــا قابلیت 
حفــظ زمــان کارایــی بتــن در حالــت خمیری 

این ماده براساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:
ASTM C1017/ C 1017 M, ASTM C494/C494 M TYPE F, EN 934, INSO 2930

خواص و اثرات
امکان ساخت بتن با قابلیت حفظ کارایی بین 30 تا 60 	 

دقیقه بسته به میزان مصرف و روانی اولیه
 ایجاد ســـیالیت در بتـــن پیش از گیرش )افزایش 	 

کارایی بتن(
کاهش عیار سیمان	 
 امکــان ساخـــت بتن با نسبت های آب به سیمان 	 

در محدوده 0/3 تا 0/4
 جلوگیري از آب انداختگی و جداشدگی سنگدانه ها	 
عدم نیاز به ویبراتور	 
 افزایش انسجام بتن	 
جلوگیري از حبس هوا در بتن	 
کاهش استهالک پمپ بتن	 
 	SRC سازگاري با انواع سیمان هاي پرتلند و
قابلیت کاربرد همزمان با میکروسیلیس، خاکستر بادی 	 

و سایر مواد پوزوالنی
 حمل بتن در مسافت های طوالنی	 
 امکان باز نمودن قالب ها در حدود 18 تا 22 ساعت پس 	 

از اتمام بتن ریزي
 افزایش مقاومت فشاری بتن	 
کاهش حرارت زایی بتن	 

موارد کاربرد:
1- ساخت بتن در مناطق گرمسیر

2- بتن های خوش نما
3- بتن ریزي هاي حجیم

4- بتن ریزی  در مقاطع گسترده
5- عملیات کف سازی و رو سازی جاده 

6- باند فرودگاه ها 
7- بتن ریزی بدنه سدها

8- اسکله ها و دال های عظیم
9- بتن ریزي در مقـاطع باریـک و پـرآرماتور 

10- بتن ریزی هــای طوالنی و حفــظ یکپارچگی مقاطع 
هم جوار

مقدار مصرف 
مقدار مصــرف POWER PLAST-R   از طریق آزمایش هاي 
کارگـاهي مشخــص خواهد شد اما بســته به طرح اختاط 
بتن )اندازه و نوع مصالح سنگی، عیار سیمان، نسبت آب به 
سیمان، دمای هوا و نحوه ساخت(  مقدار مصرف  حدود 0/3 
تا1/0 درصد وزن ســیمان و مواد جایگزین سیمان مصرفی 

خواهد بود. 
تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودنی فقط با مجوز کارشناسان تکنولوژی بتن 
شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران امکان پذیر مي باشد. 
در صورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 

دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل بفرمایید.
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روش مصرف
1 -  مي تواند با بخش کوچکی از آب اختاط بتن مخلوط 

گشته و به بتن اضافه گردد. 
2 -  مي توانــد به مخلوط آماده بتن افزوده شــود و پس از 

اختاط کامل، عملیات بتن ریزي آغاز گردد. 
3- ایــن ماده افزودنی را می توان درزمان ســاخت بتن به 

بچینگ و یا بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود.  
4- توزین مواد افزودنی بتن باید به صورت دقیق انجام پذیرد. 

مشخصات فیزیکي و شیمیایی 
بنیان شیمیایي: پلی کربوکسیات

1/09±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص
حالت فیزیکي: مایع 

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات 
مدت نگهداري: یک سال در بسته بندي اولیه

شــرایط نگهداري: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دماي نگهداري: 10+ تا30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندي: گالن22کیلوگرمي

                          بشکه 1000 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
ایــن مــاده در محــدوده  مــواد خطــر ســاز و مضــر بــرای 
ســامتی و محیــط زیســت قــرار نــدارد، بــا ایــن وجــود 
بــه هیــچ عنــوان نبایــد بلعیــده شــود یــا بــا چشــم تماس 

داشــته باشــد. 
ــد  ــا چشــم بای ــا پوســت ی ــی ب درصــورت برخــورد اتفاق

ــراوان شســته شــود.  ــا آب شــیرین ف ــوراً ب ف
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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جدول مقایسه ویژگي هاي فوق کاهنده های آب/ فوق روان کننده ها
POWER  PLAST

PM
POWER  PLAST

RM
ABAPLAST
 WR-4610

POWER PLAST
ES

ABAPLAST
SRT-2912REONETPOWER  PLAST

SM
ABAPLAST
 WRL-4623POWER PLAST-R

قابلیت حفظ کارایی بتن بســته به میزان مصرف و 
روانی اولیه در حدود )دقیقه(

60-18060-15060-15060-10560-18030-9060-9060-9030-60

امکان ســاخت بتن در محدوده نسبت های آب به 
سیمان 

0/3 تا 0/350/4 تا 0/350/5 تا 0/30/5 تا 0/30/5 تا 0/280/5 تا 0/30/4 تا 0/30/4 تا 0/30/4 تا 0/4

18 تا 22 ساعت24 ساعت24 ساعت24 ساعت24 ساعت8 تا 12 ساعت24 ساعت24 ساعت18  تا 22 ساعتامکان باز نمودن قالب ها

متوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطعالیخوبخوبخوبایجاد مقاومت فشاری زودرس بتن

0/3 تا 0/41/0 تا 0/40/8 تا 0/10/8 تا 0/31/2 تا 0/30/8 تا 0/30/9 تا 0/30/9 تا 0/30/9 تا 0/8مقدار مصرف

قابلیت کاربرد همزمان با میکروسیلیس، خاکستر 
بادی و سایر مواد پوزوالنی

+++++++++

مایعمایعمایعمایعمایعمایعمایعمایعمایعشکل ظاهری
)g/cm3( 0/05 ± 0/051/09 ± 0/051/18 ± 0/051/18 ± 0/051/08 ± 0/051/12 ± 0/051/09 ± 0/051/13 ± 0/051/11 ± 1/10وزن مخصوص

کاهش آب بسیار ویژگی اصلی
زیاد

کاهش آب بسیار 
زیاد و حفظ کارایی 

باال

کاهش آب بسیار 
زیاد و حفظ کارایی 

باال

کاهش آب بسیار 
زیاد و مقاومت 

زودرس

کاهش آب زیاد 
و حفظ کارایی 

بسیار باال

کاهش آب زیاد 
و حفظ کارایی 

متوسط

حفظ کننده قوی 
کارایی بتن 

حفظ کننده قوی 
کارایی بتن 

حفظ کارایی و 
کاهش آب زیاد
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POWER  PLAST
PM

POWER  PLAST
RM

ABAPLAST
 WR-4610

POWER PLAST
ES

ABAPLAST
SRT-2912REONETPOWER  PLAST

SM
ABAPLAST
 WRL-4623POWER PLAST-R

قابلیت حفظ کارایی بتن بســته به میزان مصرف و 
روانی اولیه در حدود )دقیقه(

60-18060-15060-15060-10560-18030-9060-9060-9030-60

امکان ســاخت بتن در محدوده نسبت های آب به 
سیمان 

0/3 تا 0/350/4 تا 0/350/5 تا 0/30/5 تا 0/30/5 تا 0/280/5 تا 0/30/4 تا 0/30/4 تا 0/30/4 تا 0/4

18 تا 22 ساعت24 ساعت24 ساعت24 ساعت24 ساعت8 تا 12 ساعت24 ساعت24 ساعت18  تا 22 ساعتامکان باز نمودن قالب ها

متوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطعالیخوبخوبخوبایجاد مقاومت فشاری زودرس بتن

0/3 تا 0/41/0 تا 0/40/8 تا 0/10/8 تا 0/31/2 تا 0/30/8 تا 0/30/9 تا 0/30/9 تا 0/30/9 تا 0/8مقدار مصرف

قابلیت کاربرد همزمان با میکروسیلیس، خاکستر 
بادی و سایر مواد پوزوالنی

+++++++++

مایعمایعمایعمایعمایعمایعمایعمایعمایعشکل ظاهری
)g/cm3( 0/05 ± 0/051/09 ± 0/051/18 ± 0/051/18 ± 0/051/08 ± 0/051/12 ± 0/051/09 ± 0/051/13 ± 0/051/11 ± 1/10وزن مخصوص

کاهش آب بسیار ویژگی اصلی
زیاد

کاهش آب بسیار 
زیاد و حفظ کارایی 

باال

کاهش آب بسیار 
زیاد و حفظ کارایی 

باال

کاهش آب بسیار 
زیاد و مقاومت 

زودرس

کاهش آب زیاد 
و حفظ کارایی 

بسیار باال

کاهش آب زیاد 
و حفظ کارایی 

متوسط

حفظ کننده قوی 
کارایی بتن 

حفظ کننده قوی 
کارایی بتن 

حفظ کارایی و 
کاهش آب زیاد
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جدول مقایسه کاربردفوق کاهنده های آب/ فوق روان کننده ها
POWER PLAST 

PM
POWER PLAST

RM
ABAPLAST
WR-4610

POWER PLAST
ES

ABAPLAST
SRT-2912REONETPOWER PLAST

SM
ABAPLAST
WRL-4623

POWER PLAST
R

عالیعالیعالیعالیخوبمتوسطبتن ریزی در هوای گرمسیر

متوسطعالیعالیعالیعالیخوببتن ریزی حجیم

متوسطمتوسطمتوسطبتن آماده )پای کار(

عالیعالیقطعات بتنی پیش ساخته

بتن ریزی در مقاطع باریک و 
پرآرماتور

متوسطخوبخوبخوبعالیعالیعالیعالیعالی

بتن ریزی با قالب لغزنده و قالب های 
تونلی

متوسطعالیعالی

بتن ریزی با لوله ترمی و بتن ریزی 
در زیر آب

خوبعالیعالی

متوسطعالیعالیخوبخوبمتوسطخوبخوبمتوسطبتن ریزی با قابلیت پمپ پذیری باال

خوبخوبخوبخوبعالیعالیعالیعالیعالیسـاخت بتن های خوش نما و اکسپوز

)HPC( خوبخوبخوبخوبعالیعالیعالیعالیعالیساخت بتن های توانمند

)HSC( متوسطخوبخوبخوبعالیعالیعالیعالیعالیساخت بتن های پرمقاومت

)SCC( متوسطعالیعالیعالیعالیعالیساخت بتن های خود تراکم

)WRC( متوسطخوبخوبخوبعالیعالیعالیعالیعالیساخت بتن های نفوذناپذیر

)PAC( خوبعالیمتوسطخوبعالیساخت مالت های تزریقی

ساخت بتن با استفاده از مصالح 
سنگی تمام شکسته

عالیعالی

ساخت بتن با استفاده از مصالح 
سنگی درشت دانه

عالیعالی

عالیمتوسطعالیساخت مالت و دوغاب تزریق

خوبعالیمتوسطعالینیلینگ

توجه: جداول فوق به منظور سهولت مقایسه رفتار و عملکرد مواد افزودنی با یکدیگر ارائه شده است و ممکن است بسته 
به تنوع آب و هوایی و شرایط هر پروژه تغییراتی نیز در برخی جزئیات مشاهده شود.
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POWER PLAST 
PM

POWER PLAST
RM

ABAPLAST
WR-4610

POWER PLAST
ES

ABAPLAST
SRT-2912REONETPOWER PLAST

SM
ABAPLAST
WRL-4623

POWER PLAST
R

عالیعالیعالیعالیخوبمتوسطبتن ریزی در هوای گرمسیر

متوسطعالیعالیعالیعالیخوببتن ریزی حجیم

متوسطمتوسطمتوسطبتن آماده )پای کار(

عالیعالیقطعات بتنی پیش ساخته

بتن ریزی در مقاطع باریک و 
پرآرماتور

متوسطخوبخوبخوبعالیعالیعالیعالیعالی

بتن ریزی با قالب لغزنده و قالب های 
تونلی

متوسطعالیعالی

بتن ریزی با لوله ترمی و بتن ریزی 
در زیر آب

خوبعالیعالی

متوسطعالیعالیخوبخوبمتوسطخوبخوبمتوسطبتن ریزی با قابلیت پمپ پذیری باال

خوبخوبخوبخوبعالیعالیعالیعالیعالیسـاخت بتن های خوش نما و اکسپوز

)HPC( خوبخوبخوبخوبعالیعالیعالیعالیعالیساخت بتن های توانمند

)HSC( متوسطخوبخوبخوبعالیعالیعالیعالیعالیساخت بتن های پرمقاومت

)SCC( متوسطعالیعالیعالیعالیعالیساخت بتن های خود تراکم

)WRC( متوسطخوبخوبخوبعالیعالیعالیعالیعالیساخت بتن های نفوذناپذیر

)PAC( خوبعالیمتوسطخوبعالیساخت مالت های تزریقی

ساخت بتن با استفاده از مصالح 
سنگی تمام شکسته

عالیعالی

ساخت بتن با استفاده از مصالح 
سنگی درشت دانه

عالیعالی

عالیمتوسطعالیساخت مالت و دوغاب تزریق

خوبعالیمتوسطعالینیلینگ
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فوق روان کننده نرمال
S.P.A.PLAST-M4

ماده کاهنده قوی آب و افزاینده قوی کارایی بتن.
 این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:

ASTM C494/C494 M TYPE F, EN 934, INSO 2930

خواص و اثرات
کاهش عیار سیمان	 
افزایش اسالمپ یا کارایی بتن	 
افزایش مدت زمان کارپذیری بتن	 
سهولت پمپاژ و کاهش استهالک تجهیزات	 
کاهش نسبت آب به سیمان در حدود 12% تا %20	 
افزایش مقاومت فشاری بتن	 
کاهش نفوذپذیری بتن	 
سازگاری با انواع سیمان  پرتلند 	 
جلوگیري از خزش و انقباض بتن	 

موارد کاربرد:
1-ساخت بتن های مسلح و غیر مسلح

2- اجرای بتن دال ها، پی ها، ستون ها ،دیوارها، پل ها و ...
3- بتن ریزی با حفظ کارایی و قابلیت پمپ پذیری باال

مقدار مصرف 
مقدار دقیق مصرف از طریق آزمایش های کارگاهی مشخص 
می شــود اما بسته به طرح اختاط بتن )اندازه و نوع مصالح 
سنگی، عیار سیمان، نسبت آب به سیمان، دمای هوا و نحوه 
ســاخت بتن( مقدار مصرف حدود 0/45 تا 1/3 درصد وزن 

سیمان و مواد جایگزین سیمان مصرفی خواهد بود.
تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودنی فقط با مجوز کارشناسان تکنولوژی بتن 
شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران امکان پذیر مي باشد. 
در صورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 

دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل بفرمایید.

 روش مصرف
1- مي تواند با بخش کمی از آب اختاط بتن مخلوط گشته 

و به بتن اضافه گردد.
2- مي توانــد به مخلوط آماده بتن افزوده شــود و پس از 

اختاط کامل عمل بتن ریزي آغاز گردد.
3- این ماده افزودنی بتن را می توان در زمان ســاخت بتن 

در بچینگ و یا به بتن آماده در تراک  میکسر اضافه نمود.
4- توزیــن مواد افزودنی بتن بایــد به صورت دقیق انجام 

پذیرد.
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی
بنیان شیمیایی: پلی کربوکسیات

حالت فیزیکی: مایع
1/04±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف دربسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید 

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: گالن 21 کیلوگرمی

                         بشکه 1000 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده  مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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فوق روان کننده نرمال
S.P.A.PLAST-403

ماده کاهنده قوی آب و افزاینده قوی کارایی بتن 
این ماده براساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:

ASTM C494/C494 M TYPE F, EN 934, INSO 2930

خواص و اثرات
کاهش نسبت آب به سیمان در حدود 12 %  تا 20 %	 
افزایش اسالمپ یا کارایی بتن	 
سهولت پمپاژ و کاهش استهالک تجهیزات	 
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند	 
افزایش انسجام بتن	 
عدم ایجاد تغییر در زمان گیرش بتن	 
جلوگیري از خزش و انقباض بتن	 
کاهش نفوذپذیری بتن	 
افزایش مقاومت فشاری	 

موارد کاربرد
1-ساخت بتن های مسلح و غیر مسلح در دمای معمولی
2-اجرای بتن دال ها،  پی ها، ستون ها، دیوارها، پل ها و...  

3-ساخت کف های سخت صنعتی

مقدار مصرف 
مقدار دقیـــق مصــــرف S. P. A. PLAST-403 از طریق 

آزمایش های کارگاهی مشخص می شود. 
ایــن مقدار می تواند در محــدوده 0/45 تا 1/2 درصد وزن 

سیمان و مواد جایگزین سیمان مصرفی باشد. 
تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجــاز این ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز کارشناســان 
تکنولوژی بتن شــرکت صنایع شــیمی ساختمان آبادگران 

انجام پذیرد.  
در صــورت مصرف هم زمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 

دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل بفرمایید.

روش مصرف
1 - مي توانــد با بخش کوچکــی از آب اختاط بتن مخلوط 

گشته و به بتن اضافه گردد.  
2 - مي توانــد بــه مخلوط آماده بتن افزوده شــود و پس از 

اختاط کامل عمل بتن ریزي آغاز گردد. 
3- این ماده افزودنی بتن را می توان درزمان ســاخت بتن 
در بچینگ و یا به بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود. 

3- توزیــن مواد افزودنی بتن بایــد به صورت دقیق انجام 
پذیرد. 
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مشخصات فیزیکي و شیمیایی 
1/20 ± 0/05 g/cm3 :وزن مخصوص

حالت فیزیکي: مایع 
رنگ:  قهوه ای تیره

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات 
مدت نگهداري: یک سال در بسته بندي اولیه

شــرایط نگهداري: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دماي نگهداري: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد 
نوع بسته بندي: گالن23کیلوگرمي

                           بشکه 1000 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطر ســاز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشــم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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فوق روان کننده نرمال
MERQUA

ماده کاهنده قوی آب و افزاینده قوی کارایی بتن 
این ماده براساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:

ASTM C494/C494 M TYPE F, EN 934, INSO 2930 

خواص و اثرات
کاهش نسبت آب به سیمان در حدود 12 %  تا 20 %	 
افزایش اسالمپ یا کارایی بتن	 
سهولت پمپاژ و کاهش استهالک تجهیزات	 
افزایش انسجام بتن	 
عدم ایجاد تغییر در زمان گیرش بتن	 
جلوگیري از خزش و انقباض بتن	 
کاهش نفوذپذیری بتن	 
افزایش مقاومت فشاری	 
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند و مواد پوزوالنی	 
افزایش مدت زمان کارایی بتن	 

 

موارد کاربرد
1-ساخت بتن های مسلح و غیر مسلح

2-اجرای بتن دال ها،  پی ها، ستون ها، دیوارها، پل ها و...  
3-ساخت کف های سخت صنعتی

4-ساخت بتن با استفاده از مصالح سنگی شکسته

مقدار مصرف 
مقدار دقیــق مصــرف MERQUA  از طریق آزمایش های 

کارگاهی مشخص می شود. 
ایــن مقدار می تواند در محــدوده 0/45 تا 1/2 درصد وزن 

سیمان و مواد جایگزین سیمان مصرفی باشد. 
تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز کارشناســان 
تکنولوژی بتن شــرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران 

انجام پذیرد.  
در صورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 

دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل بفرمایید.

روش مصرف
1 - مي توانــد با بخش کوچکی از آب اختاط بتن مخلوط 

گشته و به بتن اضافه گردد.  
2 - مي توانــد به مخلوط آماده بتن افزوده شــود و پس از 

اختاط کامل عمل بتن ریزي آغاز گردد. 
3- این ماده افزودنی بتن را می توان در زمان ســاخت بتن 
در بچینگ و یا به بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود. 

4- توزین مواد افزودنی بتن باید به صورت دقیق انجام پذیرد. 
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مشخصات فیزیکي و شیمیایي 
1/13 ± 0/05 g/cm3 :وزن مخصوص

حالت فیزیکي: مایع 
رنگ: قهوه ای تیره

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات 
مدت نگهداري: سه ماه در بسته بندي اولیه

شــرایط نگهداري: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دماي نگهداري: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد 
نوع بسته بندي: گالن24کیلوگرمي

                          بشکه1000 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.   
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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فوق  روان کننده  دیرگیر
S.P.A.PLAST-404

ماده کاهنده قوی آب و افزاینده قوی کارایی بتن با قابلیت افزایش مدت زمان کارایی بتن 
در حالت خمیری

این ماده براساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:
ASTM C494/C494 M TYPE G, EN 934, INSO 2930 

خواص و اثرات
کاهش نسبت آب به سیمان در حدود 12 % تا 20 %	 
افزایش اسالمپ یا کارایی بتن	 
افزایش مدت زمان کارپذیری بتن	 
افزایش انسجام بتن	 
سهولت پمپاژ و کاهش استهالک تجهیزات	 
تسریع زمان بازنمودن قالب ها	 
افزایش مقاومت فشاری بتن در سنین پایین	 
امکان بهره برداری و بارگذاری سریع سازه	 
کاهش نفوذپذیری بتن	 
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند	 
جلوگیري از خزش و انقباض بتن	 

موارد کاربرد
1-ساخت بتن های مسلح و غیر مسلح

2-اجرای بتن دال ها،  پی ها، ستون ها، دیوارها، پل ها و...  
3-ساخت مقاطع بتنی حجیم

مقدار مصرف 
ــق  ــرف S. P. A. PLAST-404 از طری ــق مص ــدار دقی مق

آزمایش هــای کارگاهــی مشــخص می شــود. 
ایــن مقــدار می توانــد در محــدوده 0/45 تــا 1/0 درصــد 
وزن ســیمان و مــواد جایگزیــن ســیمان مصرفــی  باشــد. 

تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز کارشناســان 
تکنولوژی بتن شــرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران 

انجام پذیرد.  
درصــورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 

دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل بفرمایید. 

روش مصرف
1 - مي توانــد با بخش کوچکی از آب اختاط بتن مخلوط 

گشته و به بتن اضافه گردد.  
2 - مي توانــد به مخلوط آماده بتن افزوده شــود و پس از 

اختاط کامل عمل بتن ریزي آغاز گردد. 
3- این ماده افزودنی بتن را می توان درزمان ســاخت بتن 
در بچینگ و یا به بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود. 

4- توزین مواد افزودنی بتن باید به صورت دقیق انجام پذیرد. 
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مشخصات فیزیکي و شیمیایی 
1/14 ± 0/05 g/cm3 :وزن مخصوص

حالت فیزیکي: مایع 
INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات 
مدت نگهداري: یک سال در بسته بندي اولیه

شــرایط نگهداري: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دماي نگهداري: 10+ تا 30 + درجه سانتیگراد
نوع بسته بندي:  گالن 22کیلوگرمي

                              بشکه1000 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

63



فوق  روان کننده  دیرگیر
S.P.A.PLAST-401

ماده کاهنده قوی آب و افزاینده قوی کارایی بتن با قابلیت افزایش زمان کارایی بتن و ایجاد 
تاخیر در زمان گیرش اولیه 

این ماده براساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:
ASTM C494/C494 M TYPE G, EN 934, INSO 2930 

خواص و اثرات
کاهش نسبت آب به سیمان در حدود 12 % تا 20 %	 
افزایش اسالمپ یا کارایی بتن	 
افزایش مدت زمان کارایی بتن	 
سهولت پمپاژ و کاهش استهالک تجهیزات	 
افزایش انسجام بتن	 
کاهش نفوذپذیری بتن	 
عدم ایجاد تاخیر در روند حصول مقاومت فشاری بتن 	 

در سنین باال
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند و مواد پوزوالنی	 
جلوگیري از خزش و انقباض بتن	 
جلوگـــیری از ایجاد درز ســـرد در بتن ریزی های 	 

طوالنی مدت

موارد کاربرد
1- ســاخت بتن هــای مســلح و غیــر مســلح در مناطــق 

گرمســیر
ــا،  ــتون ها، دیواره ــا، س ــا، پی ه ــن دال ه ــرای بت 2- اج

پل هــا و. . .  
3- ساخت و حمل بتن در مسافت های طوالنی

ــه  ــاز ب ــزرگ کــه نی ــزی در مقاطــع بســیار ب 4  - بتن ری
صــرف وقــت زیــادی دارنــد

5 - ساخت بتن با استفاده از مصالح سنگی شکسته

مقدار مصرف 
ــق  ــرف S. P. A. PLAST-401  از طری ــق مص ــدار دقی مق

آزمایش هــای کارگاهــی مشــخص می شــود. 
ایــن مقــدار می توانــد در محــدوده 0/45 تــا 1/2 درصــد 
وزن ســیمان و مــواد جایگزیــن ســیمان مصرفــی باشــد. 
تغییــر مقــدار مصــرف: مصــرف کمتــر یــا بیشــتر از 
محــدوده مجــاز ایــن مــاده افزودنــی فقــط می توانــد بــا 
ــع  ــرکت صنای ــن ش ــوژی بت ــان تکنول ــوز کارشناس مج

ــرد.   شــیمی ســاختمان آبادگــران انجــام پذی
مصــرف بیــش از حــد از ایــن مــاده افزودنــی بتــن باعــث 

ایجــاد تاخیــر زیــاد در زمــان گیــرش بتــن می گــردد. 
درصورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با دفتر 

فنی شرکت آبادگران تماس حاصل بفرمایید. 
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روش مصرف
ــن  ــاط بت ــا بخــش کوچکــی از آب اخت ــد ب 1 - مي توان

مخلــوط گشــته و بــه بتــن اضافــه گــردد. 
ــزوده شــود و  ــن اف ــاده بت ــوط آم ــه مخل ــد ب 2 - مي توان
ــردد.  ــاز گ ــزي آغ ــل عمــل بتن ری ــاط کام ــس از اخت پ
3- ایــن مــاده افزودنــی بتــن را می تــوان درزمــان ســاخت 
بتــن در بچینــگ و یــا بــه بتــن آمــاده در تراک میکســر 

اضافــه نمــود. 
ــد به صــورت دقیــق  ــی بتــن بای ــواد افزودن ــن م 4- توزی

انجــام پذیــرد. 

مشخصات فیزیکي و شیمیایی 
1/18 ± 0/05 g/cm3 :وزن مخصوص

حالت فیزیکي: مایع 
رنگ: قهوه ای تیره

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات 
مدت نگهداري: یک سال در بسته بندي اولیه

ــدان و  شــرایط نگهــداري: ظــرف در بســته، دور از یخبن
تابــش مســتقیم نــور خورشــید

بهترین دماي نگهداري:10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندي: گالن 24 کیلوگرمي – بشکه 1000 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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فوق  روان کننده  دیرگیر
S.P.A.PLAST-R

مــاده کاهنده قوی آب و افزاینده قوی کارایی بتن در حالت خمیری با قابلیت ایجاد تاخیر 
در زمان گیرش اولیه 

این ماده براساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:
ASTM C494/C494 M TYPE G, EN 934, INSO 2930 

خواص و اثرات
کاهش نسبت آب به سیمان در حدود 12 % تا 20 %	 
 افزایش اسالمپ یا کارایی بتن	 
افزایش مدت زمان کارایی بتن	 
 سهولت پمپاژ و کاهش استهالک تجهیزات	 
افزایش انسجام بتن	 
کاهش نفوذپذیری بتن	 
عدم ایجاد تاخیر در روند حصول مقاومت فشاری بتن 	 

در سنین باال
 سازگاری با انواع سیمان های پرتلند و مواد پوزوالنی	 
جلوگیري از خزش و انقباض بتن	 
جلوگیری از ایجاد درز سرد در بتن ریزی های طوالنی 	 

مدت

موارد کاربرد
1- ساخت بتن های مسلح و غیر مسلح در مناطق گرمسیر
2- اجرای بتن دال ها، پی ها، ستون ها، دیوارها، پل ها و. . .  

3- ساخت و حمل بتن در مسافت های طوالنی
4  - بتن ریزی در مقاطع بســیار بــزرگ که نیاز به صرف 

وقت زیادی دارند
5 - ساخت بتن با استفاده از مصالح سنگی شکسته

مقدار مصرف 
مقــدار دقــــیق مصـــرف S. P. A. PLAST-R از طریــق 

آزمایش های کـارگاهی مشــخص می شود. 
ایــن مقدار می تواند در محــدوده 0/45 تا 1/2 درصد وزن 

سیمان و مواد جایگزین سیمان مصرفی باشد.
تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز کارشناســان 
تکنولوژی بتن شــرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران 

انجام پذیرد.  
مصــرف بیش از حد از این مــاده افزودنی بتن باعث ایجاد 

تاخیر زیاد در زمان گیرش بتن می گردد. 
درصــورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 

دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل بفرمایید. 
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روش مصرف
1 - مي توانــد با بخش کوچکی از آب اختاط بتن مخلوط 

گشته و به بتن اضافه گردد. 
2 - مي توانــد به مخلوط آماده بتن افزوده شــود و پس از 

اختاط کامل عمل بتن ریزي آغاز گردد. 
3- این ماده افزودنی بتن را می توان درزمان ســاخت بتن 
در بچینگ و یا به بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود. 

4- توزین مواد افزودنی بتن باید به صورت دقیق انجام پذیرد. 

مشخصات فیزیکي و شیمیایی 
1/20 ±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص

حالت فیزیکي: مایع 
رنگ:  قهوه ای تیره

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات 
مدت نگهداري: یک سال در بسته بندي اولیه

شــرایط نگهداري: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري: 10+ تا 30 + درجه سانتیگراد 
نوع بسته بندي: گالن24کیلوگرمي– بشکه1000 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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فوق روان کننده  زودگیر
S. P. A. PLAST-A

ماده کاهنده قوی آب و افزاینده قوی کارایی بتن در حالت خمیری با قابلیت تسریع زمان 
گیرش اولیه

این ماده براساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:
ASTM C494/C494 M TYPE E, EN 934, INSO 2930 

خواص و اثرات
کاهش نسبت آب به سیمان در حدود 12 % تا 20 %	 
افزایش اسالمپ یا کارایی بتن	 
حصول مقاومت فشاری زودرس در سنین کم بتن	 
سهولت پمپاژ و کاهش استهالک تجهیزات	 
افزایش انسجام بتن	 
کاهش نفوذپذیری بتن	 
امکان بهره برداری و بارگذاری سریع سازه	 
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند	 
جلوگیري از خزش و انقباض بتن	 

موارد کاربرد
1-ساخت بتن های مسلح و غیر مسلح در مناطق سردسـیر

2-اجرای بتن دال ها،  پی ها، ستون ها، دیوارها، پل ها و...
3-ساخت بتن های پرمقاومت

4-بتن ریزی با قالب لغزنده
5-ساخت قطعات بتنی پیش ساخته

مقدار مصرف 
مقـــــدار دقیـق مصــــرف S. P. A. PLAST-A از طــریق 

آزمایش های کارگاهی مشخص می شود. 
این مقــدار می تواند در محدوده 0/5 تــا 1/5 درصد وزن 

سیـــمان و مواد جایــــگزین سیمان مصرفی باشد. 

تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجــاز این ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز کارشناســان 
تکنولوژی بتن شــرکت صنایع شــیمی ساختمان آبادگران 

انجام پذیرد.  
در صورت مصــرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 

دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل بفرمایید.

روش مصرف
1 - مي توانــد با بخش کوچکی از آب اختاط بتن مخلوط 

گشته و به بتن اضافه گردد.  
2 - مي توانــد به مخلوط آماده بتن افزوده شــود و پس از 

اختاط کامل عمل بتن ریزي آغاز گردد. 
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3- این ماده افزودنی بتن را می توان درزمان ســاخت بتن 
در بچینگ و یا به بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود. 

4- توزیــن مواد افزودنی بتن بایــد به صورت دقیق انجام 
پذیرد. 

مشخصات فیزیکي و شیمیایی 
1/30 ± 0/05 g/cm3 :وزن مخصوص

حالت فیزیکي: مایع 
رنگ:  قهوه ای تیره

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات 
مدت نگهداري: یک سال در بسته بندي اولیه

شــرایط نگهداري: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید 

بهترین دماي نـگهداري: 10+ تا 30 + درجه سانتیگراد
نوع بسته بندي: گالن23کیلوگرمي–بشکه 1000 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده  مواد خـــطر ساز و مضر برای سامتی 
و محیط زیست قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یــا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً  با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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جدول مقایسه ویژگی هاي فوق روان کننده ها

جدول مقایسه کاربرد فوق روان کننده ها

S.P.A.PLAST-M4S.P.A.PLAST-403MERQUAS.P.A.PLAST-404S.P.A.PLAST-401S.P.A.PLAST-RS.P.A.PLAST-A

قابلیت حفظ کارایی بتن بســته بــه میزان مصرف و روانی 
اولیه در حدود)دقیقه(

15-4510-1515-3015-4515-3015-3010-15

0/4تا 0/40/55تا 0/40/55تا 0/40/55تا 0/40/55تا 0/40/55تا 0/40/55تا 0/55امکان ساخت بتن در محدوده نسبت های آب به سیمان 

20تا 24 ساعت24 ساعتحداقل 24 ساعتحداقل 24 ساعت24 ساعت24 ساعت20تا 24 ساعتامکان باز نمودن قالب ها

0/5 تا 1/5 0/45 تا 1/2 0/45 تا 1/2 0/45 تا 1/0 0/45 تا 1/2 0/45 تا 1/2 0/45 تا 1/3 مقدار مصرف)% وزن سیمان(

قابلیت کاربرد همزمان با میکروســیلیس، خاکستر بادی و 
سایر مواد پوزوالنی

+++++++

مایعمایعمایعمایعمایعمایعمایعشکل ظاهری

)g/cm3(0/05±0/051/30±0/051/20±0/051/18±0/051/14±0/051/13 ±0/051/20 ±1/04وزن مخصوص

کاهش آب و حفظ ویژگی اصلی
کارایی زیاد

گیرش نرمال

حفظ کارایی متوسطگیرش نرمال
دیرگیری متوسط

حفظ کارایی زیاد
سازگاری با مصالح 

سنگی شکسته

دیرگیری 
سازگاری با مصالح 
شکسته و کم فیلر

زودگیریدیرگیری 

S.P.A.PLAST-M4S.P.A.PLAST-403MERQUAS.P.A.PLAST-404S.P.A.PLAST-401S.P.A.PLAST-RS.P.A.PLAST-A

-خوبعالیعالیخوبخوبمتوسطبتن ریزی در هوای گرمسیر

-عالیعالیعالیمتوسط-خوببتن ریزی حجیم

خوبخوبخوبخوبخوبخوبخوببتن آماده )پای کار(

متوسط----متوسطخوبقطعات بتنی پیش ساخته

-متوسطخوبخوبمتوسط-متوسطبتن ریزی با لوله ترمی و بتن ریزی در زیر آب

خوبعالیعالیعالیعالیخوبعالیبتن ریزی با قابلیت پمپ پذیری باال

خوبخوبخوبخوبخوبخوبعالیسـاخت بتن های خوش نما و اکسپوز

--عالیعالیخوب--ساخت بتن با استفاده از مصالح سنگی تمام شکسته

--عالیعالیخوب--ساخت بتن با استفاده از مصالح سنگی درشت دانه

توجه: جداول فوق به منظور سهولت مقایسه رفتار و عملکرد مواد افزودنی با یکدیگر ارائه شده است و ممکن است بسته 
به تنوع آب و هوایی و شرایط هر پروژه تغییراتی نیز در برخی جزئیات مشاهده شود.
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S.P.A.PLAST-M4S.P.A.PLAST-403MERQUAS.P.A.PLAST-404S.P.A.PLAST-401S.P.A.PLAST-RS.P.A.PLAST-A

قابلیت حفظ کارایی بتن بســته بــه میزان مصرف و روانی 
اولیه در حدود)دقیقه(

15-4510-1515-3015-4515-3015-3010-15

0/4تا 0/40/55تا 0/40/55تا 0/40/55تا 0/40/55تا 0/40/55تا 0/40/55تا 0/55امکان ساخت بتن در محدوده نسبت های آب به سیمان 

20تا 24 ساعت24 ساعتحداقل 24 ساعتحداقل 24 ساعت24 ساعت24 ساعت20تا 24 ساعتامکان باز نمودن قالب ها

0/5 تا 1/5 0/45 تا 1/2 0/45 تا 1/2 0/45 تا 1/0 0/45 تا 1/2 0/45 تا 1/2 0/45 تا 1/3 مقدار مصرف)% وزن سیمان(

قابلیت کاربرد همزمان با میکروســیلیس، خاکستر بادی و 
سایر مواد پوزوالنی

+++++++

مایعمایعمایعمایعمایعمایعمایعشکل ظاهری

)g/cm3(0/05±0/051/30±0/051/20±0/051/18±0/051/14±0/051/13 ±0/051/20 ±1/04وزن مخصوص

کاهش آب و حفظ ویژگی اصلی
کارایی زیاد

گیرش نرمال

حفظ کارایی متوسطگیرش نرمال
دیرگیری متوسط

حفظ کارایی زیاد
سازگاری با مصالح 

سنگی شکسته

دیرگیری 
سازگاری با مصالح 
شکسته و کم فیلر

زودگیریدیرگیری 

S.P.A.PLAST-M4S.P.A.PLAST-403MERQUAS.P.A.PLAST-404S.P.A.PLAST-401S.P.A.PLAST-RS.P.A.PLAST-A

-خوبعالیعالیخوبخوبمتوسطبتن ریزی در هوای گرمسیر

-عالیعالیعالیمتوسط-خوببتن ریزی حجیم

خوبخوبخوبخوبخوبخوبخوببتن آماده )پای کار(

متوسط----متوسطخوبقطعات بتنی پیش ساخته

-متوسطخوبخوبمتوسط-متوسطبتن ریزی با لوله ترمی و بتن ریزی در زیر آب

خوبعالیعالیعالیعالیخوبعالیبتن ریزی با قابلیت پمپ پذیری باال

خوبخوبخوبخوبخوبخوبعالیسـاخت بتن های خوش نما و اکسپوز

--عالیعالیخوب--ساخت بتن با استفاده از مصالح سنگی تمام شکسته

--عالیعالیخوب--ساخت بتن با استفاده از مصالح سنگی درشت دانه
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کاهنده/ فوق کاهنده آب چند منظوره
P.A.PLAST-S4

ماده کاهنده/ فوق کاهنده آب به صورت همزمان.
 این ماده افزودنی چند منظوره بر پایه پلی کروبکســیالت، بسته به مقدار مصرف می تواند 

خواص کاهندگی و فوق کاهندگی آب را به ارمغان آورد.
خواص این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:

ASTM C494 /C494 M TYPE A, TYPE F
EN 934
INSO 2930 

خواص و اثرات
کاهش نســبت آب به ســیمان متوسط تا زیاد در 	 

محدوده مصرف
افزایش اسالمپ یا کارایی بتن	 
به دســت آوردن ســطوح صاف و یکنواخت براي 	 

بتن هاي اکسپوز یا خوش نما
جلوگیري از به وجود آمدن ترک هاي سطحي	 
سهولت انتقال، پمپاژ و پرداخت بتن	 
جلوگیري از خزش و انقباض بتن	 
افزایش مدت زمان کارایی بتن	 
جلوگیری از آب انداختگی بتن	 
سازگاری با انواع سیمان پرتلند و مواد پوزوالنی	 

موارد کاربرد
1-  افزایش و تنظیم کارایی بتن در محل بتن ریزی

2-  افزایش و تنظیم کارایی بتن در بچینگ
3-  بتن ریزی با استفاده از پمپ

4-  بتن ریزی تیرها، ستون ها و دیوارهای برشی
5-  ساخت بتن در آب و هوای مختلف

6-  کاهش میزان آب انداختگی و جدایی سنگدانه ها
7-  افزایش و تنظیم کارایی بتن در محل بتن ریزی

مقدار مصرف
مقــدار دقیق مصــرف از طریق آزمایش هــای کارگاهی 
مشخص می شود. این مقدار می تواند در محدوده  0/5 تا 

2/0 درصد وزن سیمان مصرفی باشد.

تغییــر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز کارشناسان 
تکنولوژی بتن شــرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران 

انجام پذیرد.
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روش مصرف
1-  مي تواند با مقدار کمی از آب اختاط بتن مخلوط گشته 

و به بتن اضافه گردد.
2-  مي توانــد به مخلوط آماده بتن افزوده شــود و پس از 

اختاط کامل عمل بتن ریزي آغاز گردد.
3-  توزین مواد افزودنی بتن باید به صورت دقیق انجام پذیرد.
4-  این ماده افزودنی بتن را می توان در زمان ساخت بتن 

در بچینگ و یا به بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: مایع

رنگ: بی رنگ تا زرد مه گون
1/02±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: گالن 21 کیلوگرمی - بشکه 1000 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این  ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. 
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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کاهنده/ فوق کاهنده آب چند منظوره
P.A.PLAST-L1

ماده کاهنده/ فوق کاهنده آب به صورت همزمان.
 این ماده بســته بــه مقدار مصرف می تواند خواص کاهندگی و فــوق کاهندگی آب را به 

ارمغان آورد.
خواص این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:

ASTM C494 /C494 M TYPE A, TYPE F
EN 934
INSO 2930 

خواص و اثرات
کاهش نســبت آب به ســیمان متوسط تا زیاد در 	 

محدوده مصرف
افزایش اسالمپ یا کارایی بتن	 
به دســت آوردن ســطوح صاف و یکنواخت براي 	 

بتن  هاي اکسپوز یا خوش نما
جلوگیري از به وجود آمدن ترک هاي سطحي	 
سهولت پمپاژ و کاهش استهالک تجهیزات	 
جلوگیري از خزش و انقباض بتن	 
افزایش مدت زمان کارایی بتن	 
جلوگیری از آب انداختگی بتن	 
سازگاری با انواع سیمان پرتلند و مواد پوزوالنی	 

موارد کاربرد
1 -  افزایش و تنظیم کارایی بتن در محل بتن ریزی

2 -  افزایش و تنظیم کارایی بتن در بچینگ
3 -  بتن ریزی با استفاده از پمپ

4 -  بتن ریزی تیرها، ستو ن ها و دیوارهای برشی
5 -  ساخت بتن با استفاده از مصالح سنگی شکسته

6 -  ساخت بتن در مناطق گرمسیر
7 -  ساخت بتن هایی که مصالح سنگی آن ها درصد جذب   

آب زیادی دارند
8 -  افزایش مقدار چســبندگی مصالح در بتن هایی که 

دانه بندی مناسبی ندارند
9 -  کاهش میزان آب انداختگی و جدایی سنگدانه ها
10-      افزایش و تنظیم کارایی بتن در محل بتن ریزی

مقدار مصرف
مقــدار دقیق مصــرف از طریق آزمایش هــای کارگاهی 
مشخص می شود. این مقدار می تواند در محدوده  0/5 تا 

2/0 درصد وزن سیمان مصرفی باشد.
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تغییــر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز کارشناسان 
تکنولوژی بتن شــرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران 

انجام پذیرد.

روش مصرف
1-  مي تواند با مقدار کمی از آب اختاط بتن مخلوط گشته 

و به بتن اضافه گردد.
2-  مي توانــد به مخلوط آماده بتن افزوده شــود و پس از 

اختاط کامل عمل بتن ریزي آغاز گردد.
3-  توزین مواد افزودنی بتن باید به صورت دقیق انجام پذیرد.
4-  این ماده افزودنی بتن را می توان در زمان ساخت بتن 

در بچینگ و یا به بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: مایع
رنگ: قهوه ای تیره

1/14±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص
INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: گالن 22 کیلوگرمی - بشکه 1000 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این  ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. 
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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روان کننده بتن
P.A.PLAST-204

ماده کاهنده آب و افزاینده کارایی بتن
این ماده براساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:

ASTM C494/C494 M TYPE A, EN 934, INSO 2930 

خواص و اثرات
کاهش نسبت آب به سیمان در حدود 5 % تا 12 %	 
افزایش اسالمپ یا کارایی بتن	 
بدست آوردن سطوح صاف و یکنواخت برای بتن های 	 

اکسپوز یا خوش نما
جلوگیری از به وجود آمدن ترک های سطحی 	 
سهولت پمپاژ	 
جلوگیری از خزش و انقباض بتن	 
افزایش مدت زمان کارایی بتن	 
جلوگیری از آب انداختگی بتن	 
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند و مواد پوزوالنی	 

موارد کاربرد
1- ساخت بتن های مسلح و غیر مسلح در دماهای معمولی 
2- بتــن ریزی تیرها، دال ها، عرشــه پل ها، ســتون ها و 

دیوارهای برشی
3- افزایــش کارایی و حفظ مــدت کارپذیری در بتن های 

آماده

مقدار مصرف
مقدار دقیق مصرف از طریق آزمایش های کارگاهی مشخص 
می شود. این مقدار می تواند در محدوده 0/5 تا 1/5 درصد 

وزن سیمان و مواد جایگزین سیمان مصرفی باشد.
تغییــر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز کارشناســان 
تکنولوژی بتن شــرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران 

انجام پذیرد.
درصــورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 

دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل بفرمایید.

روش مصرف
1- می توانــد با بخش کوچکی از آب اختاط بتن مخلوط 

گشته و به بتن اضافه گردد.
2- می توانــد به مخلوط آماده بتن افزوده شــود و پس از 

اختاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد.
3- این ماده افزودنی بتن را میتوان در زمان ســاخت بتن 
در بچینگ و یا به بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود. 
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4- توزیــن مواد افزودنی بتن بایــد به صورت دقیق انجام 
پذیرد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
بنیان شیمیایی: پلی کربوکسیات

حالت فیزیکی: مایع
1/02±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد 
مالحظات

مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 

مستقیم نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد

نوع بسته بندی: گالن 20 کیلوگرمی - بشکه 1000 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. 
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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روان کننده بتن
POZZOCRETE

ماده کاهنده آب و افزاینده کارایی بتن با قابلیت افزایش مدت زمان کارایی بتن در حالت 
خمیری

این ماده براساس استانداردهای زیر قایل ارزیابی می باشد:
ASTM C494/C494 M TYPE A, EN 934, INSO 2930 

خواص و اثرات
کاهش نسبت آب به سیمان در حدود 5 % تا 12 %	 
افزایش اسالمپ یا کارایی بتن	 
افزایش دوام بتن از طریق کاهش نفوذپذیری	 
افزایش مقاومت بتن در سنین اولیه	 
بدست آوردن سطوح صاف و یکنواخت برای بتن های 	 

اکسپوز یا خوش نما
جلوگیری از به وجود آمدن ترک های سطحی 	 
سهولت پمپاژ	 
جلوگیری از خزش و انقباض بتن	 
افزایش مدت زمان کارایی بتن	 
جلوگیری از آب انداختگی بتن	 
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند و مواد پوزوالنی	 
دست یابی به طرح اختالط های اقتصادی	 

موارد کاربرد
1- بتن ریزی با استفاده از پمپ

2- بتن ریــزی تیرهــا، دال هــا، عرشــه پل هــا، ســتون ها و 
ــی ــای برش دیواره

3- ساخت بتن با استفاده از مصالح سنگی شکسته
4- ساخت بتن در مناطق گرمسیر

5- ایجاد و حفظ کارایی در بتن های آماده
6- ســاخت بتن هایــی کــه مصالــح ســنگی آن هــا درصــد 

جــذب آب زیــادی دارنــد.
ــی  ــح در بتن های ــبندگی مصال ــدار چس ــش مق 7- افزای

ــد. ــبی ندارن ــدی مناس ــه دانه بن ک

مقدار مصرف
مقــدار دقیــق مصــرف از طریــق آزمایش هــای کارگاهــی 
ــد در محــدوده  ــدار می توان ــن مق مشــخص می شــود. ای
0/5 تــا 1/5 درصــد وزن ســیمان و مــواد جایگزیــن 

ســیمان مصرفــی باشــد.
ــا  ــر یـ ــرف کمتـ ــرف: مصـ ــدار مصـ ــر مقـ تغییـ
ـــط  ـــی فق ـــاده افزودن ـــن م ـــاز ای ـــدوده مج ـــتر از مح بیش
می توانـــد بـــا مجـــوز کارشناســـان تکنولـــوژی بتـــن 
ـــام  ـــران انج ـــاختمان آبادگ ـــیمی س ـــع ش ـــرکت صنای ش

پذیـــرد.
درصـــورت مصـــرف همزمـــان چنـــد مـــاده افزودنـــی 
ـــاس  ـــران تم ـــی شـــرکت آبادگ ـــر فن ـــا دفت ـــاً ب ـــن حتم بت

ـــد. ـــل بفرمایی حاص
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روش مصرف
ـــن  ـــاط بت ـــی از آب اخت ـــش کوچک ـــا بخ ـــد ب 1- می توان

ـــه گـــردد. ـــه بتـــن اضاف ـــوط گشـــته و ب مخل
ــزوده  ــن افـ ــاده بتـ ــوط آمـ ــه مخلـ ــد بـ 2 - می توانـ
شـــود و پـــس از اختـــاط کامـــل عمـــل بتن ریـــزی 

آغـــاز گـــردد.
3- ایـــن مـــاده افزودنـــی بتـــن را میتـــوان در زمـــان 
ســـاخت بتـــن در بچینـــگ و یـــا بـــه بتـــن آمـــاده در 

تـــراک میکســـر اضافـــه نمـــود. 
ــورت  ــد به صـ ــن بایـ ــی بتـ ــواد افزودنـ ــن مـ 4- توزیـ

دقیـــق انجـــام پذیـــرد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
1/08±0/05 g/cm3:وزن مخصوص

حالت فیزیکی: مایع
رنگ: قهوه ای تیره

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد 

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: گالن 22 کیلوگرمی - بشکه 1000 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. 
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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روان کننده بتن
P. A. PLAST-203

ماده کاهنده آب و افزاینده کارایی بتن  
این ماده براساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:

ASTM C494/C494 M TYPE A, EN 934, INSO 2930 

خواص و اثرات
کاهش نسبت آب به سیمان در حدود 5 % تا 12 % 	 
 افزایش اسالمپ یا کارایی بتن	 
بدست آوردن ســطوح صاف و یکنواخت براي 	 

بتن هاي اکسپوز یا خوش نما
جلوگیري از به وجود آمدن ترک هاي سطحي 	 
سهولت پمپاژ 	 
جلوگیري از خزش و انقباض بتن	 
افزایش مدت زمان کارایی بتن	 
جلوگیری از آب انداختگی بتن	 

 موارد کاربرد
1-بتن ریزی با استفاده از پمپ

2-بتن ریزی تیرها، ستون ها و دیوارهای برشی
3-ســاخت بتن هایی که مصالح سنگی آن ها درصد جذب 

آب زیادی دارند
4- افزایش مقدار چســبندگی مصالــح  در بتن هایی که  

دانه بندی مناسبی ندارند 
5- کاهش میزان آب انداختگی  و جدایی سنگدانه ها

مقدار مصرف 
مقدار دقیق مصرف از طریق آزمایش های کارگاهی مشخص 
می شود.  این مقدار می تواند در محدوده 0/5 تا 1/5 درصد 

وزن سیمان و مواد جایگزین سیمان مصرفی باشد. 
تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز کارشناســان 
تکنولوژی بتن شــرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران 

انجام پذیرد. 
در صورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 

دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل بفرمایید.

روش مصرف
1 - مي توانــد با بخش کوچکی از آب اختاط بتن مخلوط 

گشته و به بتن اضافه گردد. 
2 - مي توانــد به مخلوط آماده بتن افزوده شــود و پس از 

اختاط کامل عمل بتن ریزي آغاز گردد. 
3 - این ماده افزودنی بتن را می توان درزمان ســاخت بتن 

80



در بچینگ و یا به بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود. 
4- توزیـــن مواد افــــزودنی بتن بایـد به صــورت دقیق 

انجام پذیرد.

مشخصات فیزیکي و شیمیایی 
1/09±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص

حالت فیزیکي: مایع 
رنگ:  قهوه ای تیره

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات 
مدت نگهداري: یک سال در بسته بندي اولیه

شــرایط نگهداري: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دماي نگهداري: 10 + تا 30 + درجه سانتیگراد
نوع بسته بندي: گالن21کیلوگرمي–بشکه1000 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده  مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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روان کننده بتن
P. A. PLAST-201

ماده کاهنده آب و افزاینده کارایی بتن  
این ماده براساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:

ASTM C494/C494 M TYPE A, EN 934, INSO 2930 

خواص و اثرات
کاهش نسبت آب به سیمان در حدود 5 % تا 12 %	 
افزایش اسالمپ یا کارایی بتن	 
بدست آوردن سطوح صاف و یکنواخت براي بتن هاي 	 

اکسپوز یا خوش نما
جلوگیري از به وجود آمدن ترک هاي سطحي 	 
سهولت پمپاژ	 
جلوگیري از خزش و انقباض بتن	 
افزایش مدت زمان کارایی بتن	 
جلوگیری از آب انداختگی بتن	 

 موارد کاربرد
1-بتن ریزی با استفاده از پمپ

2-بتن ریزی تیرها، ستون ها و دیوارهای برشی
3 - ساخت بتن با استفاده از مصالح سنگی شکسته

4 - ساخت بتن در مناطق گرمسیر
5-ســاخت بتن هایی که مصالح سنگی آن ها درصد جذب 

آب زیادی دارند
6- افزایش مقدار چســبندگی مصالــح  در بتن هایی که  

دانه بندی مناسبی ندارند
7 - کاهش میزان آب انداختگی  و جدایی سنگدانه ها

مقدار مصرف 
مقدار دقیق مصرف از طریق آزمایش های کارگاهی مشخص 
می شود.  این مقدار می تواند در محدوده 0/5 تا 1/5 درصد 

وزن سیمان و مواد جایگزین سیمان مصرفی باشد. 
تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشتر از محدوده مجاز 
این ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز کارشناسان تکنولوژی 
بتن شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران انجام پذیرد. 

در صورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 
دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل بفرمایید.

روش مصرف
1 - مي توانــد با بخش کوچکی از آب اختاط بتن مخلوط 

گشته و به بتن اضافه گردد. 
2 - مي توانــد به مخلوط آماده بتن افزوده شــود و پس از 

اختاط کامل عمل بتن ریزي آغاز گردد. 
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3- این ماده افزودنی بتن را می توان درزمان ســاخت بتن 
در بچینگ و یا به بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود.  
4- توزین مواد افزودنی بتن باید به صورت دقیق انجام پذیرد. 

مشخصات فیزیکي و شیمیایی 
1/09±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص

حالت فیزیکي: مایع 
رنگ:  قهوه ای تیره

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات 
مدت نگهداري: یک سال در بسته بندي اولیه

شــرایط نگهداري: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دماي نگهداري: 10 + تا 30 + درجه سانتیگراد
نوع بسته بندي: گالن22کیلوگرمي–بشکه1000 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده  مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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جدول مقایسه ویژگی هاي  روان کننده ها
P.A.PLAST-S4P.A.PLAST-L1P.A.PLAST-204POZZOCRETEP.A.PLAST-203P.A.PLAST-201

پای کار و بهترین شیوه مصرف
بچینگ

پای کار و 
پای کارپای کارپای کارپای کاربچینگ

امکان ساخت بتن در 
محدوده نسبت های 

آب به سیمان 
0/45تا 0/450/55تا 0/450/55تا 0/450/55تا 0/450/55تا 0/450/55تا 0/55

امکان باز نمودن 
24-20 24 ساعت24 ساعتقالب ها

حداقل 24 24 ساعت24 ساعتساعت
ساعت

مقدار مصرف
0/5 تا 1/5 0/5 تا 1/5 0/5 تا 1/5 0/5 تا 1/5 0/5 تا 0/52/0 تا 2/0)% وزن سیمان(

قابلیت کاربرد 
همزمان با 

میکروسیلیس، 
خاکستر بادی و سایر 

مواد پوزوالنی

++++++

مایعمایعمایعمایعمایعمایعشکل ظاهری
وزن مخصوص

)g/cm3(
1/02 ± 0/051/14 ± 0/051/02 ± 0/051/08 ± 0/051/09 ± 0/051/09± 0/05

قیمت اقتصادیویژگی اصلی
- قابلیت 

استفاده به 
عنوان

روان کننده و
فوق روان کننده

قیمت اقتصادی
- قابلیت 

استفاده به 
عنوان

روان کننده و
فوق روان کننده

افزایش روانی زیاد
- گیرش نرمال
حفظ کارایی 

مناسب

اندکی دیرگیری
- سازگاری با 

مصالح شکسته 
و کم فیلر

اندکی دیرگیریگیرش نرمال
-  سازگاری با 

مصالح شکسته 
و کم فیلر
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جدول مقایسه کاربرد روان کننده ها
P.A.PLAST-S4P.A.PLAST-L1P.A.PLAST-204POZZOCRETEP.A.PLAST-203P.A.PLAST-201

بتن ریزی در هوای 
عالیمتوسطعالیمتوسطعالیمتوسطگرمسیر

عالی-عالی-عالیمتوسطبتن ریزی حجیم

عالیعالیعالیعالیعالیعالیبتن آماده )پای کار(
قطعات بتنی پیش 

-متوسط-خوبمتوسطعالیساخته

بتن ریزی با لوله 
ترمی و بتن ریزی در 

زیر آب
خوب-خوب-خوب-

بتن ریزی با قابلیت 
عالیخوبعالیخوبعالیخوبپمپ پذیری باال

سـاخت بتن های 
خوبخوبخوبخوبخوبخوبخوش نما و اکسپوز

ساخت بتن با استفاده 
از مصالح سنگی تمام 

شکسته
عالی-عالی-عالی-

ساخت بتن با استفاده 
از مصالح سنگی 

درشت دانه
عالی-عالی-عالی-

توجه: جداول فوق به منظور سهولت مقایسه رفتار و عملکرد مواد افزودنی با یکدیگر ارائه شده است و ممکن است بسته 
به تنوع آب و هوایی و شرایط هر پروژه تغییراتی نیز در برخی جزئیات مشاهده شود.
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خواص و اثرات
کاهش نسبت آب به سیمان	 
کاهش 15 تا 20 درصدی عیار سیمان	 
افزایش روانی یا کارایی بتن	 
افزایش مدت زمان کارایی بتن در حالت خمیری	 
سهولت پمپاژ و کاهش استهالک تجهیزات بتن ریزي	 
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند	 
امکان مصرف سیمان تیپ 2 به جای تیپ 5	 
 افزایش مقاومت فشاري بتن در حدود 30  تا 70 درصد 	 
رفع نفوذپذیري بتن	 
افزایش مقاومت سایشی بتن	 
جلوگیــري از نفوذ یون کلر و ســایر یون های مخرب 	 

شیمیایی به داخل بتن
کاهــش احتمال بروز پدیده A-A-R بواســطه کاهش 	 

مصرف عیار سیمان

موارد کاربرد
1- ساخت و حمل بتن در مسافت های طوالنی و مناطق گرمسیر

2- ساخت بتن هاي پرمقاومت و نفوذ ناپذیر
3- بتن ریــزي در مناطــق تحت حملــه یون های مخرب 
شیمیایی نظیر نواحي شمالي و جنوبي کشور و شوره زارها   

4- ساخت بتن اسکله ها، پل ها، مخازن، منابع و. . .  
5- ساخت بتن تصفیه خانه ها

مقدار مصرف 
بســته بــه شــرایط محیطــی محــل ســاخت و بتن ریــزی، 
مقــدار کارایــی و مقاومت هــای مــورد نیــاز، مقــدار 
ــد  ــخص خواه ــي مش ــاي کارگاه ــا آزمایش ه ــرف ب مص
شــد. امــا ایــن مقــدار حــدود 5 تــا 9 درصــد وزن ســیمان 

مصرفــی خواهــد بــود.  
  A. C. Pتوجــه: همیشــه در زمــان مصــرف مــاده افزودنــی

نســبت W/C در محــدوده 0/4 لحــاظ گــردد. 

مکــمل بتــن 
A. C. P

مــاده  A. C. P گونــه پیشــرفته ای از مــواد افزودنــي بتــن اســت کــه بــراي ســاخت بتن هــاي 
توانمنــد و چنــد منظــوره در زمــان ســاخت بــه بتــن افــزوده  مي شــود.  ایــن مــاده عــالوه بــر 
بــاال بــردن اســالمپ در زمــان ســاخت بتــن )افزایــش کارایــی( باعــث رفــع جــذب آب و 

قطــع نفوذپذیــري بتــن ســخت شــده مي گــردد. 
مواد اصلی سازنده مکمل بتن به شرح ذیل هستند: 

1- میکروسیلیس
2- فوق روان کننده پلیمری

3- واتر پروف
4- کاتالیزور و فیلرهاي پرکننده

اثــرات مــاده مکمــل بتــن را پــس از مصــرف در بتــن مي تــوان بــا اســتانداردهاي زیــر مــورد 
تحلیــل قــرار داد:

ASTM C1202, BS EN 12390-8, BS 1881- 122 
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تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز کارشناســان 
تکنولوژی بتن شــرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران 

انجام پذیرد.  
درصورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با دفتر 

فنی شرکت آبادگران تماس حاصل فرمایید. 

روش مصرف
مکمل بتن را مي توان به دو صورت به بتن اضافه نمود:

 1- پس از اختاط کامل تمام اجزاء سازنده بتن
2-  با کل آب اختاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و 

به مخلوط بتنی اضافه شود. 

مشخصات فیزیکي و شیمیایي 
حالت فیزیکي: دوغاب غلیظ 

1/43 ± 0/05 g/cm3 :وزن مخصوص
رنگ:  خاکستری

آالیندگی محیط زیست: ندارد

 مالحظات  
مدت نگهداري:  یک سال در بسته بندي اولیه 

ــدان و  ــته، دور از یخبن ــروف دربس ــرایط نگهداري:ظ ش
ــور خورشــید ــش مســتقیم ن تاب

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+  درجه سانتیگراد
نوع بسته بندي: سطل 25 کیلوگرمي

 DIN 1048 ــتاندارد ــدن اس ــوخ شـــ ــه منس ــه ب ــا توج ب
استـــــــاندارد BS EN 12390-8 بــرای انجــام آزمون هــای 
ــای  ــاک فعالیت ه ــن م ــل بت ــه داخ ــوذ آب ب ــق نف عم

ــت.  ــه اس ــی قرارگرفت ــرل کیف ــی و کنت آزمایش

حفاظت و ایمنی
ایــن مــاده در محــدوده  مــواد خطــر ســاز و مضــر بــرای 
ســامتی و محیــط زیســت قــرار نــدارد، بــا ایــن وجــود 
بــه هیــچ عنــوان نبایــد بلعیــده شــود یــا بــا چشــم تماس 

داشــته باشــد. 
ــد  ــا چشــم بای ــا پوســت ی ــی ب درصــورت برخــورد اتفاق

ــراوان شســته شــود.  ــا آب شــیرین ف ــوراً ب ف
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

87



خواص و اثرات
کاهش نسبت آب به سیمان	 
افزایش روانی یا کارایی بتن	 
افزایش مدت زمان کارایی بتن در حالت خمیری	 
سهولت پمپاژ و کاهش استهالک تجهیزات بتن ریزي	 
کاهش 15 تا 20 درصدی عیار سیمان	 
کاهش احجام یا حذف آرماتورهای حرارتی	 
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند	 
امکان مصرف سیمان تیپ 2 به جای تیپ 5	 
افزایش مقاومت فشاري حدود 30  تا 70 درصد نسبت 	 

به بتن فاقد ماده افزودنی
بهبود مقاومت خمشی و کششی بتن	 
رفع نفوذپذیري بتن 	 
جلوگیــري از نفوذ یون کلر و ســایر یون های مخرب 	 

شیمیایی به داخل بتن
 	 A-A-R کاهش احتمال بروز پدیده

موارد کاربرد
1- ساخت و حمل بتن در مسافت های طوالنی و مناطق گرمسیر

2- ساخت بتن هاي پرمقاومت و نفوذ ناپذیر
3- ساخت بتن های مسلح بدون آرماتور حرارتی

4-  بتن ریــزي در مناطق تحت حملــه یون های مخرب 
شیمیایی نظیر نواحي شمالي و جنوبي کشور و شوره زارها   

5- ساخت بتن اسکله ها، پل ها، مخازن، منابع و.. .  
6- ساخت بتن تصفیه خانه ها

C.D.S )Composite Deck Slab( 7 - ساخت ســقف های
بدون استفاده از میلگردهای حرارتی

مقدار مصرف 
بســته بــه شــرایط محیطــی محــل ســاخت و بتن ریــزی، 
مقــدار کارایــی و مقاومت هــای مــورد نیــاز، مقــدار 
ــد  ــخص خواه ــي مش ــاي کارگاه ــا آزمایش ه ــرف ب مص
شــد. امــا ایــن مقــدار حــدود 5 تــا 9 درصــد وزن ســیمان 

مصرفــی خواهــد بــود.  

مکمل بتن الیافی
A. C. P-F

ماده  A. C. P-F گونه پیشرفته ای از مواد افزودني بتن است که براي ساخت بتن هاي توانمند 
و چند منظوره به بتن افزوده مي شود.  این ماده عالوه بر افزایش کارایی )باال بردن اسالمپ( 
در زمان ساخت  بتن باعث رفع جذب آب و قطع نفوذپذیري بتن سخت شده می گردد و در 

افزایش مقاومت های خمشی و کششی بتن بسیار موثر است. 
عمده مواد سازنده مکمل بتن الیافي به شرح ذیل هستند: 

1- میکروسیلیس
2- فوق روان کننده پلیمری

3- واترپروف بتن
4- کاتالیزور و فیلرهاي پرکننده

 P. P 5- الیاف
اثرات ماده مکمل بتن الیافي را پس از مصرف در بتن مي توان با استانداردهاي زیر مورد تحلیل قرار داد:
ASTM C1202, BS EN 12390-8, BS 1881-122
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 A. C. P-F  توجــه: همیشــه در زمــان مصــرف مــاده افزودنــی
نســبت W/C در محــدوده 0/4 لحــاظ گــردد. 

تغییر  مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز کارشناســان 
تکنولوژی بتن شــرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران 

انجام پذیرد.  
درصورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با دفتر 

فنی شرکت آبادگران تماس حاصل فرمایید. 

روش مصرف
مکمل بتن الیافي را مي تـــوان به دو صورت به بتن اضافه نمود:

1- پس از اختاط کامل تمام اجزاء سازنده بتن 
2- با کل آب اختاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و 

به مخلوط بتنی اضافه شود. 

 مشخصات فیزیکي و شیمیایي 
حالت فیزیکي: دوغاب غلیظ 

1/38 ±0/05  g/cm3 :وزن مخصوص
رنگ: خاکستری 

آالیندگی محیط زیست: ندارد

 مالحظات  
مدت نگهداري:  یک سال در بسته بندي اولیه

شــرایط نگهداري: دور از یخبندان و تابش مســتقیم نور 
خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+  درجه سانتیگراد
نوع بسته بندي: سطل 25 کیلوگرمي

با توجه به منــسوخ شـــدن استــاندارد DIN 1048 استـاندارد 
BS EN 12390-8  برای انجام آزمون های عمق نفوذ آب به داخل 
بتــن ماک فعالیت هاي آزمایشــی و کنترل کیفی  قرارگرفته 

است. 

 

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده  مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و محیط 
زیست قرار ندارد،  با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا 

با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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خواص و اثرات
کاهش نسبت آب به سیمان	 
کاهش 15 تا 20 درصدی عیار سیمان	 
افزایش روانی یا کارایی بتن	 
افزایش مدت زمان کارایی بتن در حالت خمیری	 
ایجاد تاخیر در زمان گیرش بتن	 
جلوگیری از به وجود آمدن ترک های سطحی	 
سهولت پمپاژ و کاهش استهالک تجهیزات بتن ریزی	 
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند	 
امکان مصرف سیمان تیپ 2 به جای تیپ 5	 
 افزایش مقاومت فشاری بتن در حدود 30  تا 70 درصد 	 
رفع نفوذپذیری بتن	 
افزایش مقاومت سایشی بتن	 
جلوگیــری از نفوذ یون کلر و ســایر یون های مخرب 	 

شیمیایی به داخل بتن
کاهــش احتمال بروز پدیده A-A-R بواســطه کاهش 	 

مصرف عیار سیمان

موارد کاربرد
1- ســاخت و حمل بتن در مسافت های طوالنی و مناطق 

گرمسیر
2-  ساخت بتن های پر مقاومت و نفوذ ناپذیر

3- بتن ریــزی در مناطــق تحت حملــه یون های مخرب 
شیمیایی نظیر نواحی شمالی و جنوبی کشور و شوره زارها   

4- ساخت بتن اسکله ها، پل ها، مخازن، منابع و...
5- ساخت بتن تصفیه خانه ها

6- بتن ریزی های حجیم و نیمه حجیم
7- بتن ریزی در شرایط آب و هوایی گرم

مقدار مصرف
بســته به شرایط محیطی محل ساخت و بتن ریزی، مقدار 
کارایــی، مقاومت های مورد نیاز و مــدت زمان الزم برای 
بــه تاخیر انداختن زمــان گیرش بتن، مقــدار مصرف با 
آزمایش های کارگاهی مشــخص خواهد شد. اما این مقدار 

حدود 5 تا 9 درصد وزن سیمان مصرفی خواهد بود. 
  A.C.P-R توجه: همیشــه در زمان مصرف مــاده افزودنی

مکمل بتن دیرگیر
A.C.P-R

ماده  A.C.P-R گونه پیشــرفته ای از مواد افزودنی بتن است که برای ساخت بتن های توانمند 
و چند منظوره در زمان ســاخت به بتن افزوده  می شــود. این ماده عالوه بر باال بردن اسالمپ 
در زمان ســاخت بتن )افزایش کارایی(، رفع جذب آب و قطع نفوذپذیری در بتن سخت شده، 
موجب ایجاد تاخیر در زمان گیرش می گردد و ســرعت روند پیشرفت واکنش هیدراسیون را 

کم می نماید.
مواد اصلی سازنده مکمل بتن دیرگیر به شرح ذیل هستند: 

1- میکروسیلیس
2- فوق روان کننده پلیمری

3- واتر پروف
4- کاتالیزور و فیلرهای پرکننده

اثرات ماده مکمل بتن دیرگیر را پس از مصرف در بتن می توان با استانداردهای زیر مورد تحلیل قرار داد:

ASTM C1202, BS EN 12390-8, BS 1881-122
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نسبت  W/C در محدوده 0/4 لحاظ گردد.
تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشتر از محدوده مجاز 
این ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز کارشناسان تکنولوژی 
بتن شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران انجام پذیرد. 

درصــورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 
دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل فرمایید.

روش مصرف
مکمل بتن دیرگیر را می توان به دو صورت به بتن اضافه نمود:

1- پس از اختاط کامل تمام اجزاء سازنده بتن
2-  با کل آب اختاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و  

به مخلوط بتنی اضافه شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکي: دوغاب غلیظ

1/43±0/05 g/cm3  :وزن مخصوص
رنگ: خاکستری

آالیندگی محیط زیست: ندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: سطل 25 کیلوگرمي

با توجه به منسوخ شدن اســتاندارد DIN 1048 استاندارد 
BS EN 12390-8 بــرای انجام آزمون های عمق نفوذ آب به 
داخل بتن ماک فعالیت های آزمایشگاهی و کنترل کیفی 

قرار گرفته است.

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

 لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.
این ماده آتش زا نیست.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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خواص و اثرات
کاهش نسبت آب به سیمان	 
کاهش 15 تا 20 درصدی عیار سیمان	 
افزایش روانی یا کارایی بتن	 
تسریع زمان گیرش بتن	 
سهولت پمپاژ و کاهش استهالک تجهیزات بتن ریزی	 
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند	 
امکان مصرف سیمان تیپ 2 به جای تیپ 5	 
حصول مقاومت فشاری زودرس	 
 افزایش مقاومت فشاری بتن در حدود 30  تا 70 درصد 	 
رفع نفوذپذیری بتن	 
جلوگیری از نفوذ یون کلر و ســایر یون های مخرب به 	 

داخل بتن
کاهش احتمال بروز پدیده A-A-R بواســطه کاهش 	 

مصرف عیار سیمان

موارد کاربرد
1-  بتن ریزی در آب و هوای سرد و مناطق سردسیر

2- ساخت بتن های پر مقاومت و نفوذ ناپذیر
3- بتن ریــزی در مناطــق تحت حملــه یون های مخرب 
شیمیایی نظیر نواحی شمالی و جنوبی کشور و شوره زارها   

4- ساخت بتن اسکله ها، پل ها، مخازن، منابع و...
5- ساخت بتن تصفیه خانه ها

 مقدار مصرف
بســته به شرایط محیطی محل ساخت و بتن ریزی، مقدار 
کارایــی، مقاومت های مورد نیاز و مــدت زمان الزم برای 
تســریع زمان گیرش بتن، مقدار مصــرف با آزمایش های 
کارگاهی مشــخص خواهد شد. اما این مقدار حدود 5 تا 9 

درصد وزن سیمان مصرفی خواهد بود. 
  A.C.P-A توجه: همیشــه در زمان مصرف مــاده افزودنی

نسبت  W/C در محدوده 0/4 لحاظ گردد.
تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشتر از محدوده مجاز 
این ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز کارشناسان تکنولوژی 

مکمل بتن زودگیر
A.C.P-A

ماده  A.C.P-A گونه پیشرفته ای از مواد افزودنی بتن است که برای ساخت بتن های توانمند و 
چند منظوردر زمان ساخت به بتن افزوده می شود. این ماده عالوه بر افزایش کارایی بتن در حالت 
خمیری و افزایش دوام بتن سخت شده از طریق رفع جذب آب و قطع نفوذپذیری، موجب تسریع 

زمان گیرش بتن می گردد.
مواد اصلی سازنده مکمل بتن زودگیر به شرح ذیل هستند: 

1-  میکروسیلیس
2- فوق روان کننده پلیمری

3- واتر پروف
4- کاتالیزور و فیلرهای پرکننده

اثرات ماده مکمل بتن زودگیر را پس از مصرف در بتن می توان با استانداردهای زیر مورد تحلیل قرار داد:
ASTM C1202, BS EN 12390-8, BS 1881-122
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بتن شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران انجام پذیرد. 
درصــورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 

دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل فرمایید.

روش مصرف
مکمل بتن زودگیر را می توان به دو صورت به بتن اضافه نمود:

 1- پس از اختاط کامل تمام اجزاء سازنده بتن
2-  با کل آب اختاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و  

به مخلوط بتنی اضافه شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکي: دوغاب غلیظ

1/43±0/05 g/cm3  :وزن مخصوص
رنگ: خاکستری

آالیندگی محیط زیست: ندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: سطل 25 کیلوگرمي

با توجه به منسوخ شدن اســتاندارد DIN 1048 استاندارد 
BS EN 12390-8 بــرای انجام آزمون های عمق نفوذ آب به 
داخل بتن ماک فعالیت های آزمایشگاهی و کنترل کیفی 

قرار گرفته است.

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. 
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نمی باشد.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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پاورژل
POWER GEL

ماده افزودنی POWER GEL بهبود دهنــده خواص رئولوژیک در حالت خمیری و ارتقاء دهنده 
کیفیت بتن سخت شده به لحاظ افزایش مقاومت فشاری و کاهش مقادیر جذب آب و نفوذ پذیری 
می باشد.  افزایش مدت زمان کارپذیری بتن در حالت خمیری از مشخصات ویژه این ماده است. 

مواد اصلی سازنده پاورژل به شرح ذیل می باشند:
1 - دوده سیلیسی

2 - کاهنده قوی آب بتن با بنیان پلی کربوکسیالت
اثرات ماده افزودنی پاورژل  را پس از مصرف در بتن می توان با اســتانداردهای زیر مورد تحلیل 

قرار داد:
ASTM C1202, BS EN 12390-8, BS 1881-122

خواص و اثرات 

کاهش نسبت آب به سیمان	 
کاهش حداقل 20 درصدی عیار سیمان در بتن	 
افزایش روانی و کارایی بتن	 
افزایش مقاومت فشاری،  خمشی و کششی بتن	 
حصول مقاومت فشاری زودرس	 
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند	 
سهولت پمپاژ و کاهش استهالک تجهیزات بتن ریزی	 
رفع کسری فیلر ســنگدانه ها و ایجاد بافت خمیری 	 

بیشتر در بتن
اقتصادی شــدن طرح های بتن  در شرایطی که بتن در 	 

معرض ضربه و بارهای دینامیکی، حمله ســولفات ها و 
کلرایدها  قرار می گیرد

رفع نفوذپذیری بتن	 
افزایش دوام بتن	 
کاهش آسیب های ناشی از عدم اجرای سریع کیورینگ 	 

بتن
افزایش مقاومت سایشی بتن	 
کاهش احتمال بروز انواع ترک در بتن	 

موارد کاربرد
1 - ساخت بتن های با مقاومت باال که در معرض بارهای 

دینامیکی شدید قرار دارند
2 - ساخت بتن های نفوذناپذیر و بادوام در مناطق تحت 

حمله یون های شیمیایی مخرب
3 - ساخت بتن سازه های مسلح و غیر مسلح

4 - ساخت بتن انواع سازه ها از قبیل سدها، تصفیه خانه ها،  
کانال های انتقال آب،  پل ها

5 - ساخت بتن با مقاومت باال جهت کاهش ابعاد سازه ها
6 - مناسب جهت ساخت بتن های در معرض انفجار و 

آتش سوزی
7 - ساخت بتن در مناطق گرمسیر و خشک

مقدار مصرف
مقدار مصرف POWER GEL از طریق آزمایش های کارگاهی 
مشخص خواهد شد.  این مقدار بسته به طرح اختاط بتن 

حدود 1 تا 3 درصد وزن سیمان مصرفي خواهد بود. 

تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشتر از محدوده مجاز 
این ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز کارشناسان تکنولوژی 
بتن شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران انجام پذیرد.  
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درصــورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 
دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل فرمایید. 

روش مصرف
POWER GEL  را مي تـــــوان بــه دو صورت به بتن اضافه 

نمود:
 1- پس از اختاط کامل تمام اجزاء سازنده بتن

2-  با کل آب اختاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و 
به مخلوط بتنی اضافه شود. 

مشخصات فیزیکي و شیمیایي 
حالت فیزیکي: دوغاب

1/34 ± 0/05 g/cm3 :وزن مخصوص
رنگ: خاکستری

آالیندگی محیط زیست: ندارد

مالحظات  
مدت نگهداري:  یک سال در بسته بندي اولیه

شــرایط نگهداري: ظرف در بسته، دور از یخبندان و  تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30 + درجه سانتیگراد
نوع بسته بندي: سطل 24 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فورا با آب 

شیرین فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فورا به پزشک مراجعه شود.

لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.
این ماده  آتش زا نیست.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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سوپرژل الیافی
MS-5-FP

ماده افزودنی MS-5-FP گونه پیشــرفته ای از مواد بهبود دهنده خواص رئولوژیک بتن در حالت 
خمیری و ارتقاء دهنده کیفیت بتن سخت شده به لحاظ افزایش مقاومت فشاری و کاهش مقادیر 
جذب آب و نفوذپذیری می باشد. افزایش مقاومت های خمشی و کششی و افزایش مدت زمان 
کارپذیری بتن در حالت خمیری از مشخصات ویژه این ماده است. کاهندگی آب قابل توجه از 

بارزترین ویژگی های این ماده می باشد.
مواد اصلی سازنده سوپر ژل الیافی به شرح ذیل می باشند:

1 - دوده سیلیسی
2 - کاهنده قوی آب بتن با بنیان پلی کربوکسیالت

P.P 3- الیاف
   این ماده بر اساس استانداردهای زیر تحت کنترل است:

ASTM C1202, BS EN 12390-8, BS 1881-122

خواص و اثرات 

کاهش قابل توجه نسبت آب به سیمان تا محدوده 0/35	 
افزایش روانی و کارایی بتن	 
افزایش مدت زمان کارایی بتن در حالت خمیری	 
سهولت پمپاژ و کاهش استهالک تجهیزات بتن ریزی	 
امکان کاهش 15 تا 20 درصدی عیار سیمان	 
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند	 
اقتصادی شدن طرح های بتن در شرایطی که بتن در 	 

معرض ضربه و بارهای دینامیکی، حمله سولفات ها و 
کلرایدها قرار می گیرد.

رفع کسری فیلر ســنگدانه ها و ایجاد بافت خمیری 	 
بیشتر در بتن

افزایش مقاومت فشاری، کششی و خمشی	 
حصول مقاومت فشاری زودرس	 
کاهش جذب آب بتن	 
کاهش نفوذپذیری بتن	 
کاهش ترک های حرارتی در بتن	 

موارد کاربرد
1 -ساخت بتن انواع سازه ها از قبیل سدها، تصفیه خانه ها،

کانال های انتقال آب، پل ها و ...
2 - ســاخت بتن های نفوذناپذیر و بادوام در مناطق تحت 
حمله یون های مخرب شــیمیایی نظیر نواحی شمالی و 

جنوبی کشور و شوره زارها   
3 - ساخت بتن سازه ای مسلح و غیر مسلح

4 -ساخت و حمل بتن در مسافت های طوالنی و مناطق گرمسیر
5 - ساخت بتن های مسلح بدون آرماتور حرارتی

مقدار مصرف
مقدار مصرف MS-5-FP از طریق آزمایش های کارگاهی 
مشخص خواهد شد. این مقدار بسته به طرح اختاط بتن 

حدود 2 تا 10 درصد وزن سیمان مصرفی خواهد بود.
تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز کارشناسان 
تکنولوژی بتن شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران 

انجام پذیرد.
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درصــورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 
دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل فرمایید.

روش مصرف
MS-5-FP   را مي تـــوان به دو صورت به بتن اضافه نمود:

 1- پس از اختاط کامل تمام اجزاء سازنده بتن
2-  با کل آب اختاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و 

به مخلوط بتنی اضافه شود. 

مشخصات فیزیکي و شیمیایي 
حالت فیزیکي: دوغاب غلیظ

رنگ: خاکستری 
1/34 ± 0/05 g/cm3 :وزن مخصوص

آالیندگی محیط زیست: ندارد 

 مالحظات  
مدت نگهداري:  یک سال در بسته بندي اولیه

شــرایط نگهداري: ظرف در بسته، دور از یخبندان و  تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30 + درجه سانتیگراد
نوع بسته بندي: سطل 24 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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سوپرژل
MS-5

ماده افزودنی MS-5 گونه پیشرفته ای از مواد بهبود دهنده خواص رئولوژیک بتن در حالت خمیری 
و ارتقاء دهنده دوام و پایایی بتن و سازه های بتنی، کاهش مقادیر جذب آب و نفوذپذیری می باشد.

مواد اصلی سازنده سوپرژل به شرح ذیل می باشند:
1 - دوده سیلیسی

2 - کاهنده قوی آب بتن با بنیان پلی کربوکسیالت
3- بهبود دهنده های رئولوژی بتن

سوپرژل در دو نوع دیرگیر )MS-5-R( و الیافی )MS-5-F( نیز قابل ارائه می باشد.
   این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:

ASTM C1202, BS EN 12390-8, BS 1881-122

خواص و اثرات 

کاهش نسبت آب به سیمان	 
افزایش روانی و کارایی بتن	 
افزایش مدت زمان کارایی بتن در حالت خمیری	 
سهولت پمپاژ و کاهش استهالک تجهیزات بتن ریزی	 
کاهش 15 تا 20 درصدی عیار سیمان	 
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند	 
اقتصادی شــدن طرح های بتن در شرایطی که بتن در 	 

معرض ضربه و بارهای دینامیکی، حمله ســولفات ها و 
کلرایدها قرار می گیرد.

رفع کسری فیلر ســنگدانه ها و ایجاد بافت خمیری 	 
بیشتر در بتن

افزایش مقاومت فشاری	 
حصول مقاومت فشاری زودرس	 
کاهش جذب آب بتن	 
کاهش نفوذپذیری بتن	 

موارد کاربرد
1- ساخت بتن انواع سازه ها از قبیل سدها، تصفیه خانه ها، 

کانال های انتقال آب، پل ها و ...
2- ســاخت بتن های نفوذناپذیر و بادوام در مناطق تحت 
حمله یون های مخرب شــیمیایی نظیر نواحی شــمالی و 

جنوبی کشور و شوره زارها   
3 - ساخت بتن سازه های مسلح و غیر مسلح

4- ساخت و حمل بتن در مسافت های طوالنی و مناطق گرمسیر

مقدار مصرف 
مقــدار مصــرف MS-5 از طریق آزمایش هــای کارگاهی 
مشخص خواهد شد. این مقدار بسته به طرح اختاط بتن 

حدود 3 تا 10 درصد وزن سیمان مصرفی خواهد بود.
تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز کارشناســان 
تکنولوژی بتن شــرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران 

انجام پذیرد. 
درصــورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 

دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل فرمایید.
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روش مصرف
سوپرژل را می توان به دو صورت به بتن اضافه نمود:

1- پس از اختاط کامل تمام اجزاء سازنده بتن
2- با کل آب اختاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و 

به مخلوط بتنی اضافه شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: دوغاب

رنگ: خاکستری
1/45±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص

آالیندگی محیط زیست: ندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف دربسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید 

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: سطل 24 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیست قرار ندارد،  با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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میــکروژل
MICRO GEL

ماده افزودنی بتن MICRO GEL بهبود دهنده خواص رئولوژیک بتن در حالت خمیری و ارتقاء دهنده 
کیفیت بتن سخت شده به لحاظ افزایش مقاومت فشاری و کاهش جذب آب می باشد. 

مواد اصلی سازنده میکروژل به شرح ذیل هستند: 
1- دوده سیلیسی

2- کاهنده قوی آب بتن
 اثرات ماده افــزودنی میکروژل را پـــس از مصــــرف در بتـــن مي توان با استانداردهاي زیر 

مورد تحلیل قرار داد:
ASTM C1202, BS EN 12390-8,  BS 1881 - 122

خواص و اثرات
کاهش نسبت آب به سیمان	 
افزایش روانی یا کارایی بتن	 
افزایش مدت زمان کارایی بتن در حالت خمیری	 
سهولت پمپاژ و کاهش استهالک تجهیزات بتن ریزي	 
کاهش 10 تا 15 درصدی عیار سیمان	 
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند	 
افزایش مقاومت فشاري حدود 10 تا 40 درصد نسبت به 	 

بتن فاقد ماده افزودنی
کاهش جذب آب بتن	 
کاهش نفوذپذیری بتن	 

موارد کاربرد
1- بتن ریزی های حجیم

2- بتن های پرمقاومت
3- بتن ریــزي در مناطــق تحت حملــه یون های مخرب 

شیمیایی

 مقدار مصرف 
بســته بــه شــرایط محیطــی محــل ســاخت و بتن ریــزی، 
مقــدار کارایــی و مقاومت هــای مــورد نیــاز، مقــدار 
ــد  ــخص خواه ــي مش ــاي کارگاه ــا آزمایش ه ــرف ب مص
شــد. امــا ایــن مقــدار حــدود 3 تــا 8 درصــد وزن ســیمان 

مصرفــی خواهــد بــود.  
توجــــــه: مـــی توان در زمــان مصـــــرف مـاده افزودنی  
MICRO GEL نســبت w/c را در محــدوده  0/4 لحــاظ 

نمــود. 
تغییــر مقــدار مصــرف: مصــرف کمتــر یــا بیشــتر از 
محــدوده مجــاز ایــن مــاده افزودنــی فقــط می توانــد بــا 
ــع  ــرکت صنای ــن ش ــوژی بت ــان تکنول ــوز کارشناس مج

ــرد.   شــیمی ســاختمان آبادگــران انجــام پذی
درصــورت مصــرف همزمــان چنــد مــاده افزودنــی بتــن حتماً 

بــا دفتــر فنــی شــرکت آبادگــران تمــاس حاصــل فرمایید. 
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برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

روش مصرف
ماده افزودنی  MICRO GEL را مي تـــــوان به دو صورت به 

بتن اضافه نمود:
1- پس از اختاط کامل تمام اجزاء سازنده بتن

2- با کل آب اختاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و 
به مخلوط بتنی اضافه شود. 

مشخصات فیزیکي و شیمیایي
حالت فیزیکي: دوغاب غلیظ 

1/44 ± 0/05 g/cm3 :وزن مخصوص
رنگ: خاکستری 

آالیندگی محیط زیست: ندارد

 مالحظات  
مدت نگهداري:  یک سال در بسته بندي اولیه 

شرایط نگهداري: ظروف دربسته، دور از  یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+تا 30 + درجه سانتیگراد
نوع بسته بندي: سطل 25 کیلوگرمي

 DIN 1048 با تـــــــوجه به منــــسوخ شدن استاندارد
اســتاندارد BS EN 12390-8 برای انجام آزمون های عمق 
نفوذ آب به داخل بتن ماک فعالیت های آزمایشــگاهی و 

کنترل کیفی قرار گرفته است. 

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیست قرار ندارد،  با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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خواص و اثرات
کاهش نسبت آب به سیمان	 
کاهش 10 تا 15 درصدی عیار سیمان	 
افزایش روانی یا کارایی بتن	 
افزایش مدت زمان کارپذیری بتن در حالت خمیری	 
ایجاد تاخیر در زمان گیرش بتن	 
سهولت پمپاژ و کاهش استهالک تجهیزات بتن ریزی	 
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند	 
افزایش مقاومت فشاری حدود 10 تا 40 درصد نسبت به 	 

بتن فاقد ماده افزودنی
کاهش جذب آب و نفوذپذیری بتن	 
جلوگیــری از نفوذ یون کلر و ســایر یون های مخرب 	 

شیمیایی به داخل بتن
کاهــش احتمال بروز پدیده A-A-R بواســطه کاهش 	 

مصرف عیار سیمان

موارد کاربرد
1- ســاخت و حمل بتن در مـــسافت های طــــوالنی و 

مــناطق گرمسیر
2- ساخت بتن های پر مقاومت و نفوذ ناپذیر

3- بتن ریــزی در مناطــق تحت حملــه یون های مخرب 
شیمیایی نظیر نواحی شمالی و جنوبی کشور و شوره زارها

4- بتن ریزی های حجیم  و نیمه حجیم
5- ساخت بتن اسکله ها، پل ها، مخازن، منابع و...

6- ساخت بتن تصفیه خانه ها
7- بتن ریزی در شرایط آب و هوایی گرم

مقدار مصرف
بســته به شرایط محیطی محل ساخت و بتن ریزی، مقدار 
کارایــی، مقاومت های موردنیاز و مــدت زمان الزم برای 
بــه تاخیر انداختن زمــان گیرش بتن، مقــدار مصرف با 
آزمایش های کارگاهی مشــخص خواهد شد. اما این مقدار 

حدود 3 تا 8 درصد وزن سیمان مصرفي خواهد بود.
توجــه: همــیشه در زمـــان مصــرف ماده افـــزودنی  
MICRO GEL-R نسبت  W/C در محدوده 0/4 لحاظ گردد.

میکروژل دیرگیر
MICRO GEL-R

مــاده افزودنی بتن MICRO GEL-R بهبود دهنده خــواص رئولوژیک بتن در حالت خمیری و 
ارتقاء دهنده کیفیت بتن سخت شده می باشد. این ماده عالوه بر باال بردن اسالمپ در زمان 
ساخت بتن )افزایش کارایی(، رفع جذب آب و قطع نفوذپذیری در بتن سخت شده، موجب 
ایجاد تاخیر در زمان گیرش می گردد و ســرعت روند پیشرفت واکنش هیدراسیون را کم 

می نماید.
مواد اصلی سازنده میکروژل دیرگیر به شرح ذیل هستند: 

1- دوده سیلیسی
2- کاهنده قوی آب بتن

اثرات ماده MICRO GEL-R را می توان پس از مصرف در بتن با استانداردهای زیر مورد تحلیل 
قرار داد:

ASTM C1202, BS EN 12390-8, BS 1881-122
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تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز کارشناســان 
تکنولوژی بتن شــرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران 

انجام پذیرد. 
درصــورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 

دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل فرمایید.

روش مصرف
مــاده افزودنی میکروژل دیرگیر را می توان به دو صورت به 

بتن اضافه نمود:
 1- پس از اختاط کامل تمام اجزاء سازنده بتن

2-  با کل آب اختاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و 
سپس به مخلوط بتنی اضافه شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: دوغاب غلیظ

1/44±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص
رنگ: خاکستری

آالیندگی محیط زیست: ندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 

مستقیم نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد

نوع بسته بندی: سطل 25 کیلوگرمی
با توجه به منســوخ شدن استاندارد  DIN 1048  استاندارد 
BS EN 12390-8 بــرای انجام آزمون های عمق نفوذ آب به 
داخل بتن، ماک فعالیت های آزمایشــی و کنترل کیفی 

قرارگرفته است.

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیست قرار ندارد،  با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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میکروژل زودگیر
MICRO GEL-A

ماده افزودنی بتــن MICRO GEL-A بهبود دهنده خواص رئولوژیک بتن در حالت خمیری و 
ارتقاء دهنده کیفیت بتن ســخت شده می باشــد. این ماده عالوه بر افزایش کارایی بتن در 
حالت خمیری و افزایش دوام بتن ســخت شده از طریق رفع جذب آب و قطع نفوذپذیری، 

موجب تسریع زمان گیرش بتن می گردد.
مواد اصلی سازنده میکروژل زودگیر به شرح ذیل هستند: 

1- دوده سیلیسی
2- کاهنده قوی آب بتن

اثــرات ماده MICRO GEL-A را می توان پس از مصرف در بتن با اســتانداردهای زیر مورد 
تحلیل قرار داد: 

ASTM C1202, BS EN 12390-8, BS 1881-122

خواص و اثرات
کاهش نسبت آب به سیمان	 
کاهش 10 تا 15 درصدی عیار سیمان	 
افزایش روانی یا کارایی بتن	 
تسریع زمان گیرش بتن	 
سهولت پمپاژ و کاهش استهالک تجهیزات بتن ریزی	 
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند	 
حصول مقاومت فشاری زودرس	 
افزایش مقاومت فشاری حدود 10 تا 40 درصد نسبت به 	 

بتن فاقد ماده افزودنی
کاهش جذب آب و نفوذپذیری بتن	 
جلوگیــری از نفوذ یون کلر و ســایر یون های مخرب 	 

شیمیایی به داخل بتن
کاهــش احتمال بروز پدیده A-A-R بواســطه کاهش 	 

مصرف عیار سیمان

موارد کاربرد
1-بتن ریـــزی در آب و هـــوای ســـرد و مناطـــق 

سردســـیر 
2- ساخت بتن های پر مقاومت و نفوذ ناپذیر

ــای  ــه یون هـ ــق تحـــت حملـ ــزی در مناطـ 3- بتن ریـ
ـــی  ـــمالی و جنوب ـــی ش ـــر نواح ـــیمیایی نظی ـــرب ش مخ

ــوره زارها ــور و شـ کشـ
ـــع  ـــازن، مناب ـــا، مخ ـــکله ها، پل ه ـــن اس ـــاخت بت 4- س

و...
5- ساخت بتن تصفیه خانه ها

مقدار مصرف
بســته به شرایط محیطی محل ساخت و بتن ریزی، مقدار 
کارایــی، مقاومت های موردنیاز و مــدت زمان الزم برای 
تســریع زمان گیرش بتن، مقدار مصــرف با آزمایش های 
کارگاهی مشــخص خواهد شد. اما این مقدار حدود 3 تا 8 

درصد وزن سیمان مصرفی خواهد بود.
توجه: همیـشه در زمــان مصـــــرف مـــاده افـزودنی  
MICRO GEL-A نسبت  W/C در محدوده 0/4 لحاظ گردد.
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تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز کارشناســان 
تکنولوژی بتن شــرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران 

انجام پذیرد. 
درصــورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 

دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل فرمایید.

روش مصرف
مــاده افزودنی میکروژل زودگیر را می توان به دو صورت به 

بتن اضافه نمود:
1- پس از اختاط کامل تمام اجزاء سازنده بتن

2-  با کل آب اختاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و 
سپس به مخلوط بتنی اضافه شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: دوغاب غلیظ

1/42±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص
رنگ: خاکستری

آالیندگی محیط زیست: ندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: سطل 25 کیلوگرمی

با توجه به منسوخ شــدن استاندارد  DIN 1048 استاندارد 
BS EN 12390-8 برای انجام آزمون های عمق نفوذ آب به 
داخل بتن، ماک فعالیت های آزمایشــی و کنترل کیفی 

قرارگرفته است.

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست.
برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 

آبادگران مراجعه فرمایید:
www. abadgarangroup. net 
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آباژل
ABAGEL

مــاده افزودنی بتن ABAGEL بهبود دهنده خواص رئولوژیک بتن در حالت خمیری و ارتقا دهنده 
کیفیت بتن سخت شده به لحاظ افزایش مقاومت فشاری و کاهش جذب آب می باشد.

مواد اصلی سازنده این ماده به شرح زیر هستند:
1-دوده سیلیسی

2-کاهنده آب بتن
آباژل در نوع الیافی )ABAGEL-F( نیز قابل ارائه می باشد.

اثرات ماده افزودنی آباژل را پس از مصرف در بتن می توان با استانداردهای زیر مورد تحلیل قرار داد:
ASTM C1202, BS EN 12390-8, BS 1881-122

 خواص و اثرات
کاهش نسبت آب به سیمان	 
افزایش روانی و کارایی بتن	 
افزایش مدت زمان کارایی بتن در حالت خمیری	 
سهولت پمپاژ و کاهش استهالک تجهیزات بتن ریزی	 
کاهش 10 تا 15 درصدی عیار سیمان	 
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند	 
افزایش مقاومت فشــاری بتن حدود 10 تا 40 درصد 	 

نسبت به بتن فاقد افزودنی
کاهش جذب آب بتن	 
کاهش نفوذپذیری بتن	 

موارد کاربرد
1- ساخت بتن های پرمقاومت و نفوذناپذیر

2- بتن ریــزی در مناطــق تحت حملــه یون های مخرب 
شیمیایی

3- ساخت بتن تصفیه خانه های آب و فاضاب
4- ساخت بتن خطوط انتقال آب

5- ساخت بتن اسکله ها، پل ها، مخازن ذخیره آب و ...

مقدار مصرف 
بســته به شــرایط محیطــی محل ســاخت و بتن ریزی، 
مقــدار کارایی و مقاومت های مورد نیــاز، مقدار مصرف با 
آزمایش های کارگاهی مشــخص خواهد شد. اما این مقدار 

حدود 5 تا 9 درصد وزن سیمان مصرفی خواهد بود.
تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودنی فقط با مجوز کارشناسان تکنولوژی 
بتن شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران امکان پذیر 

می باشد.
درصــورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 

دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل فرمایید.
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 روش مصرف
1- می تواند با بخش کمی از آب اختاط بتن مخلوط گشته 

و به بتن اضافه گردد.
2- می توانــد به مخلوط آماده بتن افزوده شــود و پس از 

اختاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد.
3- این ماده افزودنی را می توان در زمان ســاخت بتن در 

بچینگ و یا به بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود.
4- توزیــن مواد افزودنی بتن بایــد به صورت دقیق انجام 

پذیرد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: دوغاب

1/44±0/05  g/cm3 :وزن مخصوص
رنگ:خاکستری

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+  تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: سطل 25 کیلوگرمی 

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

 لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.
این ماده آتش زا نمی باشد.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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ُپمکریت
PUMKRET

ماده PUMKRET گونه پیشرفته ای از مواد افزودنی بتن با قابلیت بهبود خواص رئولوژیک بتن در 
حالت خمیری می باشــد که برای ساخت بتن های توانمند و چند منظوره در زمان ساخت به بتن 
افزوده می شود. این ماده عالوه بر افزایش کارایی بتن در حالت خمیری و بهبود پمپ پذیری بتن 

تازه، باعث رفع جذب آب و قطع نفوذپذیری بتن سخت شده می گردد.
مواد اصلی سازنده PUMKRET به شرح ذیل می باشد: 

1- پوزوالن 
2- فوق روان کننده پلیمری

3- واترپروف
4- بهبود دهنده های رئولوژی بتن

اثرات ماده PUMKRET را می توان پس از مصرف در بتن با استانداردهای زیر مورد تحلیل قرار داد:
ASTM C1202, BS EN 12390-8, BS 1881-122

خواص و اثرات
کاهش نسبت آب به سیمان	 
کاهش 10 تا 15 درصدی عیار سیمان	 
افزایش کارایی بتن	 
افزایش مدت زمان کارپذیری بتن در حالت خمیری	 
سهولت پمپاژ و کاهش استهالک تجهیزات بتن ریزی	 
بهبود خواص رئولوژی بتن	 
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند	 
افزایش مقاومت فشاری بتن در حدود 20 تا 50 درصد	 
کاهش جذب آب و نفوذپذیری بتن	 
جلوگیــری از نفوذ یون کلر و ســایر یون های مخرب 	 

شیمیایی به داخل بتن
کاهش احتمال بروز پدیده A-A-R بواسطه کاهش عیار 	 

سیمان

موارد کاربرد
1- ارتقــاء کیفی )خواص بتن تازه و ســخت شــده( بتن 
فونداســیون ها، دال ها، ســتون ها و دیوارهای برشی که به 

روش پمپی بتن ریزی می شوند.
2- ســاخت و حمل بتن در مسافت های طوالنی و مناطق 

گرمسیر 
3- ساخت بتن های پر مقاومت و نفوذ ناپذیر

4- بتن ریــزی در مناطــق تحت حملــه یون های مخرب 
شیمیایی نظیر نواحی شمالی و جنوبی کشور و شوره زارها

5- ساخت بتن اسکله ها، پل ها، مخازن، منابع و...   
6- ساخت بتن تصفیه خانه ها

مقدار مصرف
بســته به شــرایط محیطــی محل ســاخت و بتن ریزی، 
مقــدار کارایی و مقاومت های موردنیــاز، مقدار مصرف با 
آزمایش های کارگاهی مشــخص خواهد شد. اما این مقدار 

حدود 3 تا 8 درصد وزن سیمان  مصرفي خواهد بود.
PUMKRET توجه: همیشــه در زمان مصرف ماده افزودنی
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نسبت  W/C در محدوده 0/4 لحاظ گردد.
تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز کارشناســان 
تکنولوژی بتن شــرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران 

انجام پذیرد. 
درصــورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 

دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل فرمایید.

روش مصرف
پُمکریت را می توان به دو صورت به بتن اضافه نمود:

1- پس از اختاط کامل تمام اجزاء سازنده بتن
2-  با کل آب اختاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و 

به مخلوط بتنی اضافه شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: دوغاب غلیظ

رنگ: قهوه ای
1/65±0/1 g/cm3 :وزن مخصوص

ندارد آالیندگی محیط زیست: 

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: سطل 25 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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جدول مقایسه ویژگی های ژل ها

جدول مقایسه کاربرد ژل ها

توجه: جداول فوق به منظور سهولت مقایسه رفتار و عملکرد مواد افزودنی با یکدیگر ارائه شده است و ممکن است بسته 
به تنوع آب و هوایی و شرایط هر پروژه تغییراتی نیز در برخی جزئیات مشاهده شود.

A.C.PA.C.P-FA.C.P-RA.C.P-APOWER GELMS-5-FPMS-5MICRO GELMICRO GEL-RMICRO GEL-AABAGELPUMKRET

قابلیت حفظ کارایی بتن بسته به میزان 
مصرف و روانی اولیه در حدود )دقیقه(

15-3015-3015-4515-3030-9015-15015-9015-3015-3015-3015-3015-30

امــکان ســاخت بتــن در محــدوده 
نسبت های آب به سیمان 

0/35 تا 0/40/5 تا 0/350/55 تا 0/350/5 تا 0/350/5 تا 0/350/5 تا 0/30/55 تا 0/30/55 تا 0/350/45 تا 0/350/45 تا 0/350/45 تا 0/350/45 تا 0/45

متوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطعالیخوبعالیخوبخوبخوبایجاد مقاومت فشاری زودرس بتن

3 تا 58 تا 39 تا 38 تا 38 تا 38 تا 210 تا110 تا 53 تا 59 تا 59 تا 59 تا 9مقدار مصرف

متوسطخوبخوبخوبخوبعالیعالیخوبعالیعالیعالیعالیخواص پوزوالنی

ژل خاکستریژل خاکستریژل خاکستریژل خاکستریژل خاکستریژل خاکستریژل خاکستریژل خاکستریژل خاکستریژل خاکستریژل خاکستریژل خاکستریشکل ظاهری

)g/cm3(0/05 ± 0/051/65 ± 0/051/44 ± 0/051/42 ± 0/051/44 ± 0/051/44 ± 0/051/45 ± 0/051/34 ± 0/051/34 ± 0/051/43 ± 0/051/43 ± 0/051/38 ± 1/43وزن مخصوص

آب بندی عالیآب بندی عالیویژگی اصلی
کاهش ترک های 

حرارتی

آب بندی عالی
گیرش کندتر

آب بندی عالی
گیرش سریع تر

کاهش آب زیاد
قدرت آب بندی 

باال

کاهش آب زیاد
آب بندی عالی
مقرون به صرفه

بازدهی باال

کاهش آب متوسط 
تا زیاد

آب بندی عالی
مناسب بتن آماده

آب بندی خوبآب بندی خوب
گیرش کندتر

آب بندی خوب
گیرش سریع تر

آب بندی متوسط
مناسب بتن آماده

آب بندی متوسط
بهبود رئولوژی 

بتن

A.C.PA.C.P-FA.C.P-RA.C.P-APOWER GELMS-5-FPMS-5MICRO GELMICRO GEL-RMICRO GEL-AABAGELPUMKRET

متوسطمتوسطعالیخوبمتوسطعالیعالیعالی-عالیمتوسطمتوسطبتن ریزی در هوای گرم

----عالیعالیعالیعالی-عالیخوبخوببتن ریزی حجیم

-مناسب---مناسبمناسب-----بتن آماده )پای کار(

متوسطمتوسطخوبخوبخوبعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیقطعات بتنی پیش ساخته

عالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالی-عالیبتن ریزی در مقاطع باریک و پرآرماتور

---متوسط-خوبخوبعالیعالی--عالیبتن ریزی با قالب لغزنده و قالب های تونلی

عالیعالیخوبخوبعالیعالیعالیخوبخوبخوبخوبخوببتن ریزی با قابلیت پمپ پذیری باال

)HPC( متوسطخوبخوبخوبخوبعالیعالیخوبعالیعالیعالیعالیساخت بتن های توانمند

)HSC(  متوسطخوبخوبخوبخوبعالیعالیخوبعالیعالیعالیعالیساخت بتن های پرمقاومت

)SCC( خوبخوب----ساخت بتن های خود تراکم------

)WRC( متوسطمتوسطخوبخوبخوبعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیساخت بتن های نفوذناپذیر

ساخت بتن با استفاده از مصالح سنگی 
تمام شکسته

خوبخوبمتوسطمتوسطمتوسطخوبخوبمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط

ساخت بتن با استفاده از مصالح سنگی 
درشت دانه

خوبخوبمتوسطمتوسطمتوسطخوبخوبمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط
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A.C.PA.C.P-FA.C.P-RA.C.P-APOWER GELMS-5-FPMS-5MICRO GELMICRO GEL-RMICRO GEL-AABAGELPUMKRET

قابلیت حفظ کارایی بتن بسته به میزان 
مصرف و روانی اولیه در حدود )دقیقه(

15-3015-3015-4515-3030-9015-15015-9015-3015-3015-3015-3015-30

امــکان ســاخت بتــن در محــدوده 
نسبت های آب به سیمان 

0/35 تا 0/40/5 تا 0/350/55 تا 0/350/5 تا 0/350/5 تا 0/350/5 تا 0/30/55 تا 0/30/55 تا 0/350/45 تا 0/350/45 تا 0/350/45 تا 0/350/45 تا 0/45

متوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطعالیخوبعالیخوبخوبخوبایجاد مقاومت فشاری زودرس بتن

3 تا 58 تا 39 تا 38 تا 38 تا 38 تا 210 تا110 تا 53 تا 59 تا 59 تا 59 تا 9مقدار مصرف

متوسطخوبخوبخوبخوبعالیعالیخوبعالیعالیعالیعالیخواص پوزوالنی

ژل خاکستریژل خاکستریژل خاکستریژل خاکستریژل خاکستریژل خاکستریژل خاکستریژل خاکستریژل خاکستریژل خاکستریژل خاکستریژل خاکستریشکل ظاهری

)g/cm3(0/05 ± 0/051/65 ± 0/051/44 ± 0/051/42 ± 0/051/44 ± 0/051/44 ± 0/051/45 ± 0/051/34 ± 0/051/34 ± 0/051/43 ± 0/051/43 ± 0/051/38 ± 1/43وزن مخصوص

آب بندی عالیآب بندی عالیویژگی اصلی
کاهش ترک های 

حرارتی

آب بندی عالی
گیرش کندتر

آب بندی عالی
گیرش سریع تر

کاهش آب زیاد
قدرت آب بندی 

باال

کاهش آب زیاد
آب بندی عالی
مقرون به صرفه

بازدهی باال

کاهش آب متوسط 
تا زیاد

آب بندی عالی
مناسب بتن آماده

آب بندی خوبآب بندی خوب
گیرش کندتر

آب بندی خوب
گیرش سریع تر

آب بندی متوسط
مناسب بتن آماده

آب بندی متوسط
بهبود رئولوژی 

بتن

A.C.PA.C.P-FA.C.P-RA.C.P-APOWER GELMS-5-FPMS-5MICRO GELMICRO GEL-RMICRO GEL-AABAGELPUMKRET

متوسطمتوسطعالیخوبمتوسطعالیعالیعالی-عالیمتوسطمتوسطبتن ریزی در هوای گرم

----عالیعالیعالیعالی-عالیخوبخوببتن ریزی حجیم

-مناسب---مناسبمناسب-----بتن آماده )پای کار(

متوسطمتوسطخوبخوبخوبعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیقطعات بتنی پیش ساخته

عالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالی-عالیبتن ریزی در مقاطع باریک و پرآرماتور

---متوسط-خوبخوبعالیعالی--عالیبتن ریزی با قالب لغزنده و قالب های تونلی

عالیعالیخوبخوبعالیعالیعالیخوبخوبخوبخوبخوببتن ریزی با قابلیت پمپ پذیری باال

)HPC( متوسطخوبخوبخوبخوبعالیعالیخوبعالیعالیعالیعالیساخت بتن های توانمند

)HSC(  متوسطخوبخوبخوبخوبعالیعالیخوبعالیعالیعالیعالیساخت بتن های پرمقاومت

)SCC( خوبخوب----ساخت بتن های خود تراکم------

)WRC( متوسطمتوسطخوبخوبخوبعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیساخت بتن های نفوذناپذیر

ساخت بتن با استفاده از مصالح سنگی 
تمام شکسته

خوبخوبمتوسطمتوسطمتوسطخوبخوبمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط

ساخت بتن با استفاده از مصالح سنگی 
درشت دانه

خوبخوبمتوسطمتوسطمتوسطخوبخوبمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط
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مزوکریت
MEZUKRET

ماده MEZUKRET گونه پیشــرفته ای از مواد افزودنی بتن اســت که برای بهبود مشــخصات 
مکانیکی و دوام انواع بتن های آماده، در محل اجرا به بتن افزوده می شود.  این ماده عالوه بر 
باال بردن اســالمپ )افزایش کارایی( باعث کاهش جذب آب و رفع نفوذپذیری بتن سخت 

شده می گردد. 
مواد اصلی سازنده MEZUKRET به شرح ذیل می باشد: 

1- پوزوالن  
2- فوق روان کننده پلیمری

3- واترپروف
4- بهبود دهنده های رئولوژی بتن

اثرات ماده MEZUKRET را می توان پس از مصرف در بتن با اســتانداردهای زیر مورد تحلیل 
قرار داد:

ASTM C1202, BS EN 12390-8, BS 1881-122

خواص و اثرات
افزایش کارایی بتن	 
افزایش مدت زمان کارپذیری بتن در حالت خمیری	 
سهولت پمپاژ و کاهش استهالک تجهیزات بتن ریزی	 
بهبود خواص رئولوژی بتن	 
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند	 
افزایش مقاومت فشاری بتن	 
کاهش جذب آب و نفوذپذیری بتن	 
جلوگیــری از نفوذ یون کلر و ســایر یون های مخرب 	 

شیمیایی به داخل بتن
 	A-A-R کاهش احتمال بروز پدیده

موارد کاربرد
1 - ارتقاء کیفی بتن فونداســیون ها، دال ها، ســتون ها و 
دیوارهای برشی که با استفاده از بتن آماده اجرا می شوند. 

2 - نفوذناپذیر نمودن بتن های آماده 
3 - بهبود کارایی بتن های آماده از طریق افزایش کارایی و 

مدت زمان کارپذیری
4 - بهبــود کیفی بتن هایی که مواد افزودنی آن ها باید در 

محل اجرا )پای کار( پیش از پمپاژ اضافه شوند. 

مقدار مصرف
بســته به شرایط محیطی محل ساخت و بتن ریزی، کارایی 
اولیه بتن آمــاده و میزان کارایی مورد نیاز، مقدار مصرف با 
آزمایش های کارگاهی مشــخص خواهد شد. اما این مقدار 

حدود 3 تا 6 درصد وزن سیمان مصرفی خواهد بود.  
تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشتر از محدوده مجاز 
این ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز کارشناسان تکنولوژی 
بتن شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران انجام پذیرد.  
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درصــورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 
دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل فرمایید. 

روش مصرف
مــاده MEZUKRET را به مخلوط بتن آماده افزوده و پس از 

اختاط کامل، عملیات بتن ریزی را آغاز نمایید. 
توجه: اســتفاده از مــاده MEZUKRET در بچینگ، بامانع 
می باشد و می توان این ماده را به اجزای خشک بتن و یا به 

مخلوط آماده بتن اضافه نمود. 

مشخصات فیزیکي و شیمیایي 
حالت فیزیکي:  پودر

1/38 ± 0/05 g/cm3 :وزن مخصوص
رنگ: ِکِرم

مالحظات  
مدت نگهداري:  یک سال در بسته بندي اولیه 

نور  مستقیم  تابش  و  رطوبت  از  دور  نگهداري:  شرایط 
خورشید

بهـــترین دمـــای نگــــهداری: 10+  تا 30 +  درجه  سانتیگراد
نوع بسته بندي: کیسه 25 کیلوگرمی

 حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیست قرار ندارد،  با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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میکروسیلیس ژل شده 
PURE GEL

ماده میکروســیلیس ژل شــده با از بین بردن خطرات زیســت محیطی ناشی از استفاده از 
دوده های سیلیســی )به صورت پودری( و نیز به دلیل پخش یکنواخت تر در بتن، باعث بهبود 

خواص بتن سخت شده می گردد. 
اثرات ماده میکروسیلیس ژل  شــده را پس از مصرف در بتن مي توان با استانداردهاي زیر 

مورد تحلیل قرار داد:
BS EN 12390-8, BS 1881-122

خواص و اثرات
کاهش عیار سیمان در بتن	 
افزایش مقاومت های مکانیکی	 
کاهش نفوذپذیری بتن	 
سهولت پمپاژ و کاهش استهالک تجهیزات بتن ریزی	 
سازگاری با انواع سیمان ها	 
افزایش مقاومت الکتریکی بتن	 
افزایش مقاومت سایشی بتن	 
جلوگیــری از نفوذ یون کلر و ســایر یون های مخرب 	 

شیمیایی به داخل بتن
کاهش ترک های ایجاد شده در بتن در مقایسه با مصرف 	 

به صورت پودری
افزایش دوام بتن	 
قابلیت استفاده همزمان با انواع روانسازها	 

موارد کاربرد
1 - بتن های پرمقاومت، نفوذناپذیر، بادوام و پایا

2 - بتن های مسلح و غیر مسلح 
3- بتــن ســازه های دریایــی،  کانال های انتقــال آب و 

تصفیه خانه ها
4 - ساخت بتن با مقاومت باال جهت کاهش ابعاد سازه ها

5 - ســاخت بتن هایــی کــه نیازمند بــه حداقل هدایت 
الکتریکی باشد

6 - مناسب برای ساخت بتن های در معرض انفجار

مقدار مصرف
بســته به شــرایط محیطی محل ســاخت و بتن ریزی و 
مقاومت هــای مورد نیــاز مقدار مصرف بــا آزمایش های 

کارگاهی مشخص خواهد شد. 
این مقدار حدود 6 تا 10 درصد وزن سیمان مصرفي خواهد 

بود. 
تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز کارشناســان 
تکنولوژی بتن شــرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران 

انجام پذیرد.  
درصــورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 

دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل فرمایید. 
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روش مصرف
PURE  GEL را مي تـوان به دو صورت به بتن اضافه نمود:

 1- پس از اختاط کامل تمام اجزاء سازنده بتن 
2-  با کل آب اختاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و 

به مخلوط بتنی اضافه گردد. 

مشخصات فیزیکي و شیمیایي 
حالت فیزیکي:  دوغاب غلیظ

1/34 ± 0/05 g/cm3 :وزن مخصوص
رنگ: خاکستری تیره

آالیندگی محیط زیست: ندارد

 مالحظات  
مدت نگهداري:  یک سال در بسته بندي اولیه 

شرایط نگهداري: دور از یخبندان و تابش مستقیم نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30 +  درجه سانتیگراد

نوع بسته بندي: سطل 25 کیلوگرمی

 حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً  با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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دوده سیلیسی
E. M. MICROSILICA

 E. M. MICROSILICA پـــودري اســت به رنگ خــاکستري روشــن یا تیـره که حاوي حدود 
96% - 85% دي اکسید سیلیسیوم )SiO2( مي باشد که از فرآیند تولید فروسیلیسیوم در کوره هاي 
قوس الکتریکي به دست می آید و براي ارتقاء بعضي از خواص بتن در زمان ساخت، به بتن افزوده 

مي شود.  
این ماده براساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:

 ASTM C1240, INSO 13278

خواص و اثرات 
افزودن میکروسیلیس به مخلوط بتن باعث مي گردد 	 

SiO 2  فعال آن با مـــحلول هیدرو اکســید کلسیم  
Ca )OH(2  آزاد موجــود در منافذ مویین بتن ترکیب 
گردد و کریستال ســیلیکات کلسیم نامحلول تولید 
نماید و در نهایت باعث تراکم ساختار خمیر سیمان و  

افزایش مقاومت بتن گردد . 
افزایش مقاومت فرسایشي بتن 	 
کاهش پتانسیل واکنش قلیایی سنگدانه ها	 
 افزایش دوام بتن به ویژه در برابر عوامل مخرب محیطی 	 

نظیر یون کلر و سولفات
 کاهش مقدار سیمان	 
کاهش نفوذپذیری بتن	 

موارد کاربرد 
1 - ساخت بتن هایي با مقاومت فشاري زیاد
2 - کاهش احتمال بروز پدیده سرطان بتن 

3 - ساخت بتن سازه های آبی و دریایی 
4 -  ساخت بتن تصفیه خانه های آب و فاضاب

5 -  ســاخت بتن سازه های مدفون و در تماس با آب های 
زیر زمینی

6 -  ساخت بتن توانمند

مقدار مصرف
 E.  M.  MICROSILICA را مي توان در حدود 7 تا 12 درصد 
وزن ســیمان به بتن افزود  )با توجه به اینکه باعث افزایش 
مقاومت بتن مي گردد مي تـــــوان جایگزین همان مقدار 

سیمان گردد(  
توجه: پودر میکروسیلیس خاصیت جذب آب دارد،  بنابراین 

باید به همراه مواد کاهنده آب مورد استفاده قرار گیرد.  
درغیر این صورت باعث ترک خوردن بتن و کاهش کارایی 

و عدم تراکم بتن مي گردد. 
در صورت مصرف همزمان  از چند ماده افزودني بتن حتماً  

با دفتر فني شرکت تماس حاصل فرمایید. 

روش مصرف
1 - مي تواند در زمان ساخت بتن با اجزاي خشک مخلوط گردد.  
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2-  مي توانــد به مخلوط آماده بتــن افزوده گردد و پس از 
اختاط کامل عمل بتن ریزي آغاز گردد.  

3- می تواند با بخشی از آب بتن مخلوط و به صورت دوغاب 
به بتن اضافه گردد. 

نکته: باید توجه داشــت در هر دوحالت اختاط برشمرده  
بخشــي از میکروسیلیس به صورت کلویید واکنش نداده، 
در بتــن باقي مي مانــد و اختاط کامل آن به نوع بچینگ، 
ســرعت اختاط و حالت پره ها بستگي دارد  که عمًا غیر 
ممکن اســت.  لذا بهتر اســت پودر میکروسیلیس پیش از 
افزوده شــدن به بتن با آب اختــاط و ماده کاهنده آب با 
بهره گیري از میکسر پرسرعت دیسپرس گشته، سپس به 

بتن اضافه شود. 

مشخصات فیزیکي  
حالت فیزیکي: پودر پوزوالن     
رنگ: خاکستري روشن یا تیره  

شکل ذرات: کروي و غیر کریستاله )آمورف(  

مالحظات   
مدت نگهداري: دور از رطوبت به مدت نامحدود

بهترین دمای نگهداری : 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد 
نوع بســته بندي: کیسه هاي بــــزرگ 300 تا 450 کیلوگرمي

 حفاظت و ایمنی
حتماً هنگام کار با پودر میکروسیلیس از ماسک مخصوص 

براي جلوگیري از استنشاق پودر استفاده شود. 
در صورت استنشاق پودر میکروسیلیس سعي کنید مقدار 

زیادي شیر میل کنید. 
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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ضدیخ بتن
E. M. ANTIFREEZE-C

ماده افزودنی شتاب دهنده واکنش هیدراسیون می باشد که برای ساخت و عملیات بتنی در 
سرما طراحی شده است.

در زمان بتن ریزی رعایت مندرجات دستورالعمل ACI 306 R  الزامی است.

خواص واثرات  

تسریع پیشرفت واکنش حرارت زایی بتن 	 
تسریع پیشرفت واکنش هیدراسیون 	 
تسریع زمان گیرش اولیه 	 
سازگاري با انواع سیمان هاي پرتلند	 
 افزایش مقاومت اولیه و نهایی بتن	 
فاقد یون کلر	 

موارد کاربرد
1-  ساخت، حمل و بتن ریزي در هواي سرد و یخبندان 

2-  امــکان بتن ریــزي در محدوده دماي 5+ تا 15-  درجه 
سانتیگراد 

3-  انجام عملیات ترمیمي در هواي سرد و یخبندان 

مقدار مصرف 
در جدول ارائه شــده، مصرف بر اساس درصد وزنی سیمان 

مصرفي مشخص شده است. 
توجــه: معادل وزني ضد یخ بتن مصرفــي از آب اختاط 
کسر شود.  در این شرایط بدون ایجاد تغییرات در اسامپ 
)کارایی( بتن ریــزي تداوم یافته و هیچ گونه افت مقاومتي 

بروز نمي کند. 
تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز کارشناســان 
تکنولوژی بتن شــرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران 

انجام پذیرد.  
درصــورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 

دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل فرمایید. 

روش مصرف
هنگام بتن ریزي در هواي سرد توجه به  نکات زیر مفید است: 
1-  سطح قالب ها و آرماتورها را از آب و برف و یخ بزدایید.  

2-  در صــورت امکان آن هــا را گرم کنید تا دماي آن ها به 
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بیش از 5 درجه سانتیگراد برسد.  
3-  دمـــاي بـتن از محـــدوده 6 درجه سانتیگراد کاهش 

پیدا نکند.  
4-  در صورت امکان با پوشــش مناسب درجه حرارت بتن 

را حفظ نمایید.  
5 - در صورت یخ زدن    E. M. ANTI FREEZE-C  در دماهاي 
خیلــي کــم آن ها را در محیط گرم قرار بدهید تا یخ آن باز 

شود و از حرارت دادن آن جداً خودداري فرمایید.  
6-  هنگام ســاخت بتن بهتر است ضد یخ بتن  با آب مصرفي 

مخلوط و سپس به اجزاء خشک اضافه شود.  
7-  در صورت اســتفاده از بتن آماده ضد یخ مصرفي را به 
داخل تراک میکسر ریخته و پس از اختاط کامل بتن ریزي 

آغاز شود.  
8-  در صورت لزوم مي تـــــوان مصالح به ویژه آب مصرفي 
را گرم نمود و با اســتفاده از پوشش مناسب از اتاف دماي 

بتن تازه ریخته شده جلوگیري به عمل آورد.   
9 - اســتفاده از ضد یخ بتن با تشدید حرارت زایي کمک به 
تسریع واکنش هیدراسیون و باال  رفتن دماي بتن مي کند. 
بدین ترتیب پس از افزودن ماده ضدیخ در زمان بتن ریزي 
دماي هیچ قســمت از بتن نباید از 5+ درجه ســانتي گراد 
پایین تر بیاید. زیرا در چنین حالتي واکنش هیدراســیون 
بســیار کند خواهد شد.   توجه داشته باشید اگر دماي بتن 
از 5  درجه سانتي گراد کمتر شد، مشخص کننده کم بودن 

مقدار مصرف ضد یخ مي باشد. 

مشخصات فیزیکي و شیمیایی 
حالت فیزیکي: مایع  

رنگ: سفید مات 
1/07 ± 0/05 g/cm3  :وزن مخصوص

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات  
مدت نگهداري: یک سال در بسته بندي اولیه  

شرایط نگهداري: در ظروف دربسته و دور از تابش مستقیم 
نور خورشید

بهترین دمای نگهداری:     10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندي: گالن 20 کیلوگرمي  

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

جدول مقدار مصرف پیشنهادی ضدیخ بتن 
بر حسب درصد وزن سیمان

دما برحسب
درجه سانتي گراد

kg/m3   عیار

300350400

- 521/51

 - 1032/52

- 1543/53
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خواص و اثرات

تشدید حرارت زایی در مالت های سیمانی	 
تسریع در زمان گیرش اولیه 	 
افزایش دوام و انسجام مالت	 
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند	 

موارد کاربرد
ـــرد  ـــوای س ـــات در ه ـــاخت م ـــت س ـــب جه 1 - مناس

و یخبنـــدان
ـــرعت  ـــه س ـــی ک ـــاخت مات های ـــرای س ـــب ب 2- مناس

ـــژه دارد.  ـــت وی ـــا اهمی ـــدن در آن ه ژل ش

مقدار مصرف
بـــا توجـــه بـــه دمـــای محیـــط کار،  محـــدوده مقـــدار 
ـــه  ـــی توصی ـــیمان مصرف ـــا 6 درصـــد وزن س مصـــرف 4 ت

می گـــردد. 
ـــات  ـــی از آب م ـــخ مصرف ـــد ی ـــی ض ـــادل وزن ـــه: مع توج

ـــد.  ـــر نمایی کس

روش مصرف
ـــرف  ـــات مص ـــخ را در م ـــد ی ـــوان ض ـــق می ت ـــه دوطری ب

ـــرد: ک
1 - اضافه کردن ضد یخ به آب ساخت مات

2 - اضافه کردن آن بعد از ساخت مات
ـــتر  ـــا بیش ـــر ی ـــرف کمت ـــرف: مص ـــدار مص ـــر مق تغیی
ـــد  ـــط می توان ـــی فق ـــاده افزودن ـــن م ـــاز ای ـــدوده مج از مح
ـــع  ـــوژی بتـــن شـــرکت صنای ـــا مجـــوز کارشناســـان تکنول ب

ـــرد.   ـــام پذی ـــران انج ـــاختمان آبادگ ـــیمی س ش
درصـــورت مصـــرف همزمـــان چنـــد مـــاده افزودنـــی 
ـــاس  ـــران تم ـــی شـــرکت آبادگ ـــر فن ـــا دفت ـــاً ب ـــن حتم بت

ـــد.  ـــل فرمایی حاص

ضدیخ مالت
E. M. ANTIFREEZE-M

ماده افزودنی شــتاب دهنده واکنش هیدراسیون که برای ساخت و اجرای مالت در سرمای 
شدید طراحی شده است. 
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکي: مایع  

رنگ: سفید مات 
1/03 ± 0/05  g/cm3  :وزن مخصوص

مالحظات  
مدت نگهداري: یک سال در بسته بندي اولیه  

شرایط نگهداري: در ظروف دربسته و دور از تابش مستقیم  
نور خورشید.

بهترین دمای نگهداری : دماي    10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندي: گالن 20 کیلوگرمي  

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. 
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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حباب هوا ساز بتن
E. M.  AIR

ماده افزودني حباب هواســاز بتن براي کاهش نفوذپذیري و افزایش طول عمر بتن در برابر 
سیکل هاي تکراري انجماد و ذوب به بتن افزوده مي شود. 

این ماده با ایجاد حباب هاي یکنواخت و کروی شکل )منظم( هوا و پخش شدن زنجیره اي این 
حباب ها در جزء چسباننده بتن خواص فوق را ایجاد مي کند. 

این ماده براساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:
ASTM C260, ASTM C666, ASTM C233, ASTM C457, EN 934, INSO 2930 

خواص و اثرات
افزایش مقاومت بتن در برابر سیکل هاي انجماد  و ذوب 	 
امکان کاهش آب مصرفي بدون کاهش کارایی بتن	 
افزایش دوام بتن در شرایط محیطی سرد	 
رفع خطر جداشدگی سنگدانه های ریز و درشت بتن	 
کاهش احتمال آب انداختگي بتن 	 
ایجاد آب انداختگی مفید و موثر و کاهش آب انداختگی 	 

مخرب.  به این معنی که  امکان رو آمدن مقدار کنترل 
شــده اي از شیره سیمان را فراهم مي آورد و در نتیجه 
باعث کاهش میزان نفوذ آب و امالح شیمیایی به داخل 

بتن مي گردد. 
کاهش پیوســتگی لوله های مویین در ساختار بتن از 	 

طریق ایجاد گسستگی در آن ها
افزایش چســبندگی میان اجزای ســازنده بتن در 	 

مخلوط هایی که دانه بندی مناسبی ندارند. 

موارد کاربرد 
1- ســاخت روســازی های بتنی جاده ها، بزرگراه ها، باند 

فرودگاه ها و پیاده روها
2- ســاخت بتن شــبکه هاي آبیاري و زهکشي به ویژه در 

شرایط آب  و هوای سرد
3- ساخت بتن سردخانه ها و اسکله ها 

4- بتن ریزی در مناطق سردسیر
5- ساخت قطعات پیش ســاخته وجداول بتني خیابان ها 

و بزرگراه ها

مقدار مصرف
از آنجایي کـــه پـــس از مصـــرف مـــاده حبـــاب 
هواســـاز بتـــن، مقـــدار هـــواي بتـــن مي توانـــد بیـــن 
ـــیمان،  ـــوع س ـــر ن ـــي نظی ـــد وعوامل ـــد باش ـــا 6 درص 4  ت
ــوع  ــط  و نـ ــاي محیـ ــیمان، دمـ ــه سـ ــبت آب بـ نسـ
ـــواد  ـــرف م ـــدار مص ـــزایی در مق ـــر  بس ـــنگدانه ها تاثی س
تســـت هاي  مـــداوم  انجـــام  حباب هواســـازدارند،  
کارگاهـــي ضـــروري اســـت.  امـــا مقـــدار مصـــرف بـــا 
توجـــه بـــه مصالـــح موجـــود در کشـــور و گونه هـــاي 
ـــیمان  ـــد وزن س ـــا 0/4 درص ـــن 0/1 ت ـــاً بی ـــیمان، غالب س

خواهـــد بـــود. 
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ــتر  ــا بیش ــر ی ــرف کمت ــرف: مص ــدار مص ــر مق تغیی
ــوز  ــا مج ــط ب ــی فق ــاده افزودن ــن م ــاز ای ــدوده مج از مح
ــیمی  ــع ش ــرکت صنای ــن ش ــوژی بت ــان تکنول کارشناس

مي باشــد.  امکان پذیــر  آبادگــران  ســاختمان 
درصــورت مصــرف همزمــان چنــد مــاده افزودنــی بتــن 
حتمــاً بــا دفتــر فنــی شــرکت آبادگــران تمــاس حاصــل 

فرماییــد. 

روش مصرف
توصیه می شــود ماده E. M. AIR با تمام آب اختاط بتن و یا 
بخشي از آن مخلوط شده و به بتن اضافه گردد. چرا که مقدار 
مصرف این ماده افزودنی بتن بسیار کم بوده و اختاط کامل 

آن با بتن از اهمیت باالیی برخوردار است. 

مشخصات فیزیکي و شیمیایی
حالت فیزیکي: مایع 

رنگ: زرد شفاف 
1/01 ±0/05   g/cm3:وزن مخصوص

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف دربسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید 

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: گالن 20 کیلوگرمی 

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده  مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً  با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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زودگیر شات کریت پودری
ABAQUICK-AFP

پودر افزودنی غیر قلیایی شتاب دهنده واکنش آب و سیمان، مخصوص عملیات شات کریت 
خشک

این ماده براساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:
ASTM C1141, ASTM C1398, EN 934-5, INSO 2930 -5, ISIRI 12601

خواص و اثرات
تسریع واکنش هیدراسیون	 
حصول مقاومت های اولیه باالتر	 
افزایش چسبندگی 	 
بتن پاشی خشک با ضخامت های کم  و زیاد	 
ایجاد پوسته دائمی شات کریت شده 	 
کاهش چشمگیر مقادیر جداشدگی پس از بتن پاشی	 
بتن پاشی با ضخامت حدود 35 سانتیمتر در یک مرحله	 
چسبندگی بسیار زیاد به مقاطع زیرکار مخصوصا بتن 	 

و سنگ
بتن پاشی آسان و چسبنده در تمامی جهت ها 	 
فاقد اثرات منفی بر بخش آرمه سازه بتنی	 
ساخت بتن و بتن ریزی در هوای سرد	 
جلوگیری از یخ زدگی بتن و مالت	 

 موارد کاربرد
1- بتن پاشي یا شات کریت

2- عامل تثبیت کننده در عملیات احداث تونل
3-  الینینگ کانال ها و تونل ها

4- تثبیت مقاطع سنگی و خاکی شیب دار
5-  بتن ریزي در سطوح شیب دار
6- الینینگ سازه های زیر زمینی
7- عملیات ترمیمی مقاطع بتنی

نکات فنی و نتایج
خواص و اثرات ماده شات کریت با تغییر پارامتر های مندرج 

در ذیل می تواند کاهش یافته یا افزایش پیدا کند:
1- عیار سیمان در طرح اختاط 

2- نسبت آب به سیمان
3- دمای مقاطع زیرکار 

4- دمای پودرشات کریت در زمان مصرف 
5- دمای آب اختاط و مصالح مصرفی

6 -  ضخامت الیه  بتن پاشی شده 
7- تجهیزات و روش بتن پاشی 

مقدار مصرف  
بر اساس سرعت ساخت بتن و مدت زمان الزم برای بتن پاشی 
و مقادیر مقاومت های اولیه مد نظر مصرف 2 تا 7 درصـــد 
وزن سیمان از ماده ABAQUICK-AFP توصیه مي گردد که براي 
آزمون هاي کارگاهي  انجام  محاسبه مقادیر مصرفی دقیق  

الزامی مي باشد. 
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ـــا بیشـــتر  ـــر ی ـــرف: مصـــرف کمت ـــدار مص ـــر مق تغیی
ـــا مجـــوز  از محـــدوده مجـــاز ایـــن مـــاده افزودنـــی فقـــط ب
ـــع شـــیمی  ـــن شـــرکت صنای ـــوژی بت کارشناســـان تکنول

ــد.  ــر مي باشـ ــران امکان پذیـ ــاختمان آبادگـ سـ
درصـــورت مصـــرف همزمـــان چنـــد مـــاده افزودنـــی 
ـــاس  ـــران تم ـــی شـــرکت آبادگ ـــر فن ـــا دفت ـــاً ب ـــن حتم بت

ـــد.  ـــل فرمایی حاص

روش مصرف
ABAQUICK-AFP  باید بر اســاس اصول و روش منطبق بر 

نیاز پروژه مورد استفاده قرار بگیرد.  
پارامتر های ذیل در روش مصرف ماده موثر هستند:

1- نحــوه و زمان اختاط مادهABA QUICK-AFP با بتن 
2- نوع دستگاه پاشش بتن 

3- نازل پاشش

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: پودر

رنگ: سفید
1/23 ± 0/05 g/cm3 :وزن مخصوص

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگـــــهداري: به جــهت واکنش پذیر بودن ماده 
ABAQUICK-AFP با رطوبت و غبار موجود در هوا همیشــه 
باید در بســته بندی  اولیه نگهداری شوند.  توصیه می شود 

کیسه  بازشده زودتر به مصرف برسد. 
دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید نگهداري شود.
بهـــترین دماي نگهـــداري:10+ تا30+  درجه سانتیگراد

نوع بسته بندی: کیسه 20 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً  با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

125



زودگیر شات کریت مایع
ABAQUICK-AFL

مایع افزودنی غیر قلیایی شتاب دهنده واکنش آب و سیمان مخصوص عملیات شات کریت تر 
این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:

ASTM C1141, ASTM C1398, EN 934-5, INSO 2930 -5, ISIRI 12601

خواص و اثرات
تسریع واکنش هیدراسیون	 
حصول مقاومت های اولیه باالتر	 
افزایش چسبندگی 	 
بتن پاشی تر با ضخامت های کم  و زیاد	 
ایجاد پوسته دائمی شات کریت شده 	 
کاهش چشمگیر مقادیر جداشدگی پس از بتن پاشی	 
بتن پاشی با ضخامت حدود 35 سانتیمتر در یک مرحله	 
چسبندگی بسیار زیاد به مقاطع زیرکار مخصوصا بتن 	 

و سنگ
بتن پاشی آسان و چسبنده در تمامی جهت ها 	 
فاقد اثرات منفی بر بخش آرمه سازه بتنی	 
ساخت بتن و بتن ریزی در هوای سرد	 
جلوگیری از یخ زدگی بتن و مالت	 

 موارد کاربرد
1- بتن پاشي یا شات کریت

2- عامل تثبیت کننده در عملیات احداث تونل
3-  الینینگ کانال ها و تونل ها

4- تثبیت مقاطع سنگی و خاکی شیب دار
5-  بتن ریزي در سطوح شیب دار
6- الینینگ سازه های زیر زمینی
7- عملیات ترمیمی مقاطع بتنی

نکات فنی و نتایج
خواص و اثرات ماده شات کریت با تغییر پارامتر های مندرج 

در ذیل می تواند کاهش یافته یا افزایش پیدا کند:
1- عیار سیمان در طرح اختاط 

2- نسبت آب به سیمان
3- دمای مقاطع زیرکار 

4- دمای مایع در زمان مصرف
5 - دمای آب اختاط و مصالح مصرفی 

6-  ضخامت الیه  بتن پاشی شده 
7- نوع تجهیزات 

8- روش بتن پاشی 

مقدار مصرف  
بر اساس سرعت سـاخت بتن و مدت زمان الزم برای بتن پاشی و 
مــقادیر مقاومت های اولیه مـد نظر، مصرف 2 تا 7 درصـد وزن 
سیمان از ماده ABAQUICK-AFL توصیه مي گردد که براي محاسبه 
مقادیر دقیق مصرفی  انجام آزمون هاي کارگاهي الزامی مي باشد. 
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ـــا بیشـــتر  ـــر ی ـــرف: مصـــرف کمت ـــدار مص ـــر مق تغیی
ـــا مجـــوز  از محـــدوده مجـــاز ایـــن مـــاده افزودنـــی فقـــط ب
ـــع شـــیمی  ـــن شـــرکت صنای ـــوژی بت کارشناســـان تکنول

ــد.  ــر می باشـ ــران امکان پذیـ ــاختمان آبادگـ سـ
درصـــورت مصـــرف همزمـــان چنـــد مـــاده افزودنـــی 
ـــاس  ـــران تم ـــی شـــرکت آبادگ ـــر فن ـــا دفت ـــاً ب ـــن حتم بت

ـــد.  ـــل فرمایی حاص

روش مصرف
ABAQUICK-AFL باید بر اســاس اصول و روش منطبق بر 

نیاز پروژه مورد استفاده قرار بگیرد.  
پارامتر های ذیل در روش مصرف ماده موثر هستند:

1- نحوه و زمان اختاط ماده ABAQUICK-AFL با بتن 
2- نوع دستگاه پاشش بتن 

3- نازل پاشش

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: مایع

1/33 ±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص
INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات 
مدت نگهداري: یک سال در بسته بندي اولیه

شرایط نگـــــهداري: به جــهت واکنش پذیر بودن ماده 
ABAQUICK-AFL همیشــه باید در ظروف در بسته اولیه 
نگهداری شــوند. توصیه می شود ظروف باز شده زودتر به 

مصرف برسد. 
دور از یخبندان و تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دماي نگهـداري: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: گالن 24 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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زودگیر بتن پاششی پودری
ABAQUICK-P

ABAQUICK-P ماده افزودنی تـــسریع کننـــده فوق العاده فعال بر پایه قلیـای کنتـرل شده 
می باشد که به صورت ویـــژه به منـظور تسریـــع گیـرش بتن پاششی و حصـول مقاومت 
اولیـه در مدت زمان بسـیـار کوتـــاه طراحی شـده است. این ماده مانـع از افت مقاومت 
نـهایـی بتـن پاششـی در مقایـسه با بتـن فاقد افزودنـی می گردد و به دلیل محدود بودن 
قلیـائیت آن، هیـچگونـه اثـر مخربی بر سـازه به جا نمی گذارد. این ماده قابـلیـت کاربـری 
در هر دو حالت پاشش تر و خشک را دارد. این محصول مطابق با استاندارد بین المللی ذیل 

مورد بررسی قرار می گیرد:
ASTM C1141

خواص واثرات 
تسریع گیرش بتن در عرض چند ثانیه	 
حصول مقاومت اولیه بسیار باال	 
ایجاد چسبندگی بسیار باال در مخلوط بتن پاششی	 
قابلیت کاربری در هر دو حالت پاشش تر و خشک در 	 

ضخامت باال
کاهش نرخ برگشت مصالح و گرد غبار ناشی از اجرای 	 

بتن پاششی
اجرای آسان	 
عدم ایجاد اثرات مخرب در بتن های مسلح	 

موارد کاربرد
1- اجرای هر گونه عملیات شاتکریت سازه ای

2- اجرای بتن پاششی تونل ها
3- الینیگ کانال ها و تونل های مترو

4- ایجاد استحکام ساختاری و پایداری در سطوح شیب دار 
سنگی

5- شاتکریت سطوح شیبدار
6 - الینینگ سازه های زیرزمینی

7 - ترمیم سازه های بتنی

مقدار مصرف
براســاس سرعت ســاخت بتن ومدت زمان الزم برای بتن 
پاشی و مقادیر مقاومت های اولیـــه مد نـــظر، مصرف 2 
تــا 7 درصد از مــاده  ABAQUICK-P  توصیه می گردد که 
برای محاسـبه مقادیـر دقیـق مصـرفی انجام آزمون های 

کارگاهی الزامی می باشد.
تغییر مقدار مصرف:مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودنی فقط با مجوز کارشناسان تکنولوژی 
بتن شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران امکان پذیر 
می باشد . درصورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن 
حتما با دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل فرمایید .
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  روش مصرف
ABAQUICK-P  بایـــد بـــر اســـاس اصـــول و روش 
ـــرد  ـــرار گی ـــتفاده ق ـــورد اس ـــروژه م ـــاز پ ـــر نی ـــق ب منطب
ــر  ــاده موثـ ــرف مـ ــل در روش مصـ ــای ذیـ . پارامترهـ

ــتند: هسـ
ـــا  ـــاده ABAQUICK-P ب ـــاط م ـــان اخت ـــوه و زم 1-  نح

ـــن بت
2 - نوع دستگاه پاشش بتن

3 - نازل پاشش

مشخصات فیزیکي وشیمیایی
حالت فیزیکی: پودر

رنگ: زرد
0/8±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص

درصد جامد: %100
محتوی کلریدی: کمتر از 0/09 درصد
محتوی قلیایی: کمتر از 0/80 درصد
گیرش اولیه گیلمور: کمتر از 3 دقیقه

گیرش نهایی گیلمور: کمتر از 12 دقیقه

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت و یخ زدگی 
و تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: کیسه 20 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطر ســاز و مضر برای سامتی 
و محیــط زیســت قرار ندارد، با این وجــود به هیچ عنوان 
نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد . درصورت 
برخورد اتفاقی با پوســت یا چشــم باید فورا با آب شیرین 

فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فورا به پزشک مراجعه شود. لطفا به 

برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 
این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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زودگیر بتن پاششی مایع
ABAQUICK-L

ABAQUICK-L ماده افزودنی تسریـــع کننـــده فوق العاده فعال بر پایه قلیـای کنتـرل شده 
می باشد که به صورت ویـــژه به منـظور تـــسریع گیـرش بتـن پاششی و حصول مقاومت 
اولیـه در مدت زمان بسـیار کوتاه طراحی شده است. این ماده مانع از افت مقاومت نـهایـی 
بتـــن پاششی در مقایسـه با بتـن فاقد افزودنی می گردد و به دلیل محدود بودن قلیـائیت 
آن، هیچگونه اثر مخربی بر ســـازه به جا نمی گــذارد. این ماده قابلیت کاربری در هر دو 
حالت پاشــش تر و خشــک را دارد. این محصول مطابق با استاندارد بین المللی ذیل مورد 

بررسی قرار می گیرد:
ASTM C1141

خواص واثرات 
تسریع گیرش بتن در عرض چند ثانیه	 
حصول مقاومت اولیه بسیار باال	 
ایجاد چسبندگی بسیار باال در مخلوط بتن پاششی	 
قابلیت کاربری در هر دو حالت پاشش تر و خشک در 	 

ضخامت باال
کاهش نرخ برگشت مصالح و گرد غبار ناشی از اجرای 	 

بتن پاششی
اجرای آسان	 
عدم ایجاد اثرات مخرب در بتن های مسلح	 

موارد کاربرد
1- اجرای هر گونه عملیات شاتکریت سازه ای

2- اجرای بتن پاششی تونل ها
3- الینیگ کانال ها و تونل های مترو

4- ایجاد استحکام ساختاری و پایداری در سطوح شیب دار 
سنگی

5- شاتکریت سطوح شیبدار
6 - الینینگ سازه های زیرزمینی

7 - ترمیم سازه های بتنی

مقدار مصرف
براســاس سرعت ســاخت بتن ومدت زمان الزم برای بتن 
پاشی و مقادیر مقاومت های اولیـــه مد نـــظر، مصرف 3 
تــا 7 درصد از مــاده  ABAQUICK-L  توصیه می گردد که 
برای محاسـبه مقادیـر دقیـق مصـرفی انجام آزمون های 

کارگاهی الزامی می باشد.
تغییر مقدار مصرف:مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودنی فقط با مجوز کارشناسان تکنولوژی 
بتن شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران امکان پذیر 
می باشد . درصورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن 
حتما با دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل فرمایید .
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  روش مصرف
ABAQUICK-L  بایـــد بـــر اســـاس اصـــول و روش 
ـــرد  ـــرار گی ـــتفاده ق ـــورد اس ـــروژه م ـــاز پ ـــر نی ـــق ب منطب
ــر  ــاده موثـ ــرف مـ ــل در روش مصـ ــای ذیـ . پارامترهـ

ــتند: هسـ
ـــا  ـــاده ABAQUICK-L ب ـــاط م ـــان اخت ـــوه و زم 1-  نح

ـــن بت
2 - نوع دستگاه پاشش بتن

3 - نازل پاشش

مشخصات فیزیکي وشیمیایی
حالت فیزیکی: مایع

رنگ: بی رنگ
1/31±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص

درصد جامد: %38
محتوی کلریدی: کمتر از 0/07 درصد

محتوی قلیایی: کمتر از 0/5 درصد
گیرش اولیه گیلمور: کمتر از 3 دقیقه

گیرش نهایی گیلمور: کمتر از 10 دقیقه

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت و یخ زدگی 
و تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: گالن 24 کیلوگرمی – مخزن 1000 لیتری

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطر ســاز و مضر برای سامتی 
و محیــط زیســت قرار ندارد، با این وجــود به هیچ عنوان 
نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد . درصورت 
برخورد اتفاقی با پوســت یا چشــم باید فورا با آب شیرین 

فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فورا به پزشک مراجعه شود. لطفا به 

برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 
این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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دیرگیر بتن پودری
ABATARD-P

ABATARD-P پودري با ساختار کریستالي بوده که پس از افزوده شدن به بتن موجب ایـــجاد 
تاخیر در زمــان گیرش  مي گردد و سرعت پیشرفت واکنش هیدراسیون را کم می کند. 

این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:
ASTM C494/C494 M TYPE B, EN 934, INSO 2930 

خواص واثرات 
تاخیر در زمان گیرش بتن	 
فراهم شدن امکان بتن ریزي در مناطق گرمسیر	 
امکان بتن ریزي در مناطق بادخیز	 
امکان بتن ریزي با فاصله حمل زیاد	 
افزایش زمان کارایی بتن	 
افزایش مقاومت بتن در دراز مدت	 
جلوگیري از به وجود آمدن ترک هاي سطحي	 

موارد کاربرد
1- بتن ریزي هاي حجیم نظیر سد سازي

2- بتن ریزي هاي نیمه حجیم مانند شالوده هاي بسیار  بزرگ
3- پمپاژ  بتن در مسیرهاي طوالني

مقدار مصرف
بســته به دماي هوا و مدت زمان الزم براي تاخیر انداختن 
زمان گیرش بتن مقــدار مصرف بین 0/01  تا 0/5 درصد 
وزن سیمان متغیر است که با انجام آزمایش هاي کارگاهي 

مقدار دقیق مصرف مشخص خواهد شد. 
توجه: مصرف مقادیر زیاد از این ماده می تواند منجر به عدم 
گیرش بتن به مدت طوالنی شود. بنابراین الزم است پیش 
از افزودن ماده در بچینگ، وضعیت گیرش بتن در مقیاس 

آزمایشگاهی به دقت بررسی شود.
تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودنی فقط با مجوز کارشناسان تکنولوژی 
بتن شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران امکان پذیر 

مي باشد. 
درصــورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 

دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل فرمایید. 
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روش مصرف
ABATARD-P  را مي توان پیش از اضافه شدن آب، به اجزاء 
خشــک بتن افزود یا درآب اختاط بتن حل نموده، سپس 

آب حاوي دیرگیر را به مخلوط بتن اضافه نمود. 

مشخصات فیزیکي وشیمیایی
حالت فیزیکی: پودر

رنگ: سفید، قهوه     ای روشن
0/95±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات
مدت نگهداري: یک سال  در بسته بندي اولیه 

شرایط نگهداري: دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید
بهترین دماي نـگهداري: 10+  تا 30+ درجه سانتیگراد

بسته بندی: کیسه  20 کیلوگرمی  

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطر ســاز و مضر برای سامتی 
و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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دیرگیر بتن مایع
ABATARD-L

ABATARD-L ماده ای اســت که پس از افزوده شــدن به بتن موجــب ایجاد تاخیر در زمان 
گیرش می گردد و سرعت پیشرفت واکنش هیدراسیون را کم می کند. 

این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:
ASTM C494/C494 M TYPE B, EN 934, INSO 2930 

خواص واثرات 
ایجاد تاخیر در زمان گیرش بتن	 
فراهم شدن امکان بتن ریزی در مناطق گرمسیر	 
امکان بتن ریزي در مناطق بادخیز	 
حمل بتن در مسافت های طوالنی	 
افزایش زمان کارایی و ویبره پذیری بتن	 
کاهش احتمال ایجاد درز سرد در بتن ریزی های حجیم	 
جلوگیري از به وجود آمدن ترک هاي سطحي	 
سازگار با انواع سیمان های پرتلند	 
افزایش مقاومت بتن در درازمدت	 

موارد کاربرد
1- بتن ریزي هاي حجیم نظیر سد سازي

2- بتن ریزي هاي نیمه حجیم مانند شالوده هاي بزرگ
3- ســاخت و حمل بتن در مســافت های طوالنی و بسیار 

دورتر از کارخانه های بتن

مقدار مصرف
بســته به دماي هوا، دمای بتن، عیار سیمان و مدت زمان 
الزم بــراي تاخیر انداختن زمان گیرش بتن، مقدار مصرف 
بین 0/1  تا3/0 درصد وزن سیمان متغیر است که با انجام 
آزمایش هاي کارگاهي مقدار دقیق مصرف مشخص خواهد 

شد. 
توجه: مصرف مقادیر زیاد از این ماده می تواند منجر به عدم 
گیرش بتن به مدت طوالنی شود. بنابراین الزم است پیش 
از افزودن ماده در بچینگ، وضعیت گیرش بتن در مقیاس 

آزمایشگاهی به دقت بررسی شود.
تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده 
مجاز این ماده افزودنی فقط با مجوز کارشناســان تکنولوژی 
بتن شرکت صنایع شیمی ســاختمان آبادگران امکان پذیر 

مي باشد. 
درصــورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با 

دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل فرمایید. 
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روش مصرف
ــن  ــاط بت ــا بخــش کوچکــی از آب اخت ــد ب 1 - مي توان

مخلــوط گشــته و بــه بتــن اضافــه گــردد. 
ــزوده شــود و  ــن اف ــاده بت ــوط آم ــه مخل ــد ب 2 - مي توان
ــردد.  ــاز گ ــزي آغ ــل عمــل بتن ری ــاط کام ــس از اخت پ
3- ایــن مــاده افزودنــی بتــن را می تــوان درزمــان ســاخت 
بتــن در بچینــگ و یــا بــه بتــن آمــاده در تراک میکســر 

اضافــه نمــود. 
ــد به صــورت دقیــق  ــی بتــن بای ــواد افزودن ــن م 4- توزی

انجــام پذیــرد. 

مشخصات فیزیکي وشیمیایی
حالت فیزیکی: مایع

رنگ: قهوه ای
1/06 ±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات
مدت نگهداري: یک سال  در بسته بندي اولیه

شــرایط نگهداري: ظرف دربسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دماي نــــگهداري: 10+  تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: گالن 20 کیلوگرمی

این ماده را هرگز به سیمان خشک اضافه نکنید. 

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده  مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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منبسط کننده بتن و مالت
E. M. GROUT-500

E. M. GROUT-500 با هدف ایجـــاد انبساط قابل کنترل و امکان پیوستگي بهتر با فضـــاي 
پیرامون به بتن  و مالت اضافه مي گردد. 

این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:
ASTM C827/C827M, ASTM C806, ASTM C940

خواص و اثرات
 ایجاد انبساط قابل کنترل در بتن و مالت	 
جلوگیري از جمع شدگي و ترک خوردگي بتن و مالت	 
جلوگیري از آب انداختگي بتن	 
تسریع زمان حصول مقاومت هاي اولیه و نهایي	 
 سازگاري با انواع سیمان هاي پرتلند)بجز تیپ پنج(	 
افزایش مقاومت فشاري بتن	 
 فاقد ذرات آهن و ایجاد لکه هاي زنگ	 

موارد کاربرد
1- ســاخت مات هــاي مصرفــي در زیرســازي هاي 

فــوالدي ســاختمان ها و ماشــین آالت ســنگین
2- انجام عملیات تزریق در سدها، تونل ها و. . . .  

ــي  ــازه هاي بتن ــر س ــم و تعمی ــات ترمی ــام عملی 3- انج
ــري  ــات جلوگی ــا م ــن ی ــدگي بت ــد از جمع ش ــه بای ک

ــود.  ش

مقدار مصرف
ــاز و لحــاظ نمــودن  ــورد نی ــزان انبســاط م براســاس می
ــوا  ــاي ه ــیمان و دم ــود در س ــزان C3S و C3A موج می
ــا 0/8 درصــد  ــن 0/2 ت ــات بی ــرای م ــدار مصــرف ب مق
وزن ســیمان و بــرای بتــن 1 تــا 3 درصــد وزن ســیمان 

می باشــد. 
ــام  ــاط،  انج ــاي کم انبس ــاخت مات ه ــراي س ــه: ب توج

ــت.   ــي اس ــي الزام ــای کارگاه آزمایش ه
ــتر  ــا بیش ــر ی ــرف کمت ــرف : مص ــران مص ــر می تغیی
ــوز  ــا مج ــط ب ــی فق ــاده افزودن ــن م ــاز ای ــدوده مج از مح
کارشناســان تکنولــوژی بتــن شــرکت صنایــع شــیمی 

ــد. ــی باش ــر م ــکان پذی ــران ام ــاختمان آبادگ س
توجــه: در صــورت اســتفاده همزمــان چنــد مــاده 
افزودنــي حتمــاً بــا دفتــر فنــي شــرکت آبادگــران تمــاس 

ــد.  ــل فرمایی حاص
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روش مصرف
E. M. GROUT-500 بایــد پس از اختاط کامل تمام اجزاء 

به بتن یا مات اضافه گردد. 
 )زمان الزم براي ترکیب شــدن با بتن حدود 3 تا 5 دقیقه 
مي باشد( مات یا بتن آماده شده باید نهایتاً تا مدت 15 تا 

20 دقیقه مورد استفاده قرار بگیرد. 
نگهداري و عمل آوري دقیق بتن اجرا شده الزامي است. 

مشخصات فیزیکي و شیمیایی 
حالت فیزیکي: پودر

رنگ: خاکستري روشن
0/62±0/05  g/cm3 :وزن مخصوص

INSO 2930-1 یون کلر: مطابق با استاندارد

مالحظات 
مدت نگهداري: یکسال در بسته بندي اولیه 

شرایط نگهداري: دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید 
بهترین دماي نگهداري: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد

نوع بسته بندي: کیسه 10 کیلوگرمی
مصرف سیمان پوزوالني یا تیپ 5 با ماده منبسط کننده 

احتمال عدم حصول نتایج کیفي الزم را به همراه دارد. 

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده  مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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نفوذگر بلورساز پودری
آب بندهای پلیمری
آنی گیر
واتراستاپ پی وی سی
واتراستاپ بنتونیتی
واترپروف بتن
محافظ نما پایه آب

محافظ نما 
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آب بند سازی
WATERPROOFING
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نفوذگر بلورساز پودری
ABACRYSTASEAL

پودر ABACRYSTASEAL پیشــرفته ترین گونه از مواد آب بند کننده بلورساز با قدرت نفوذ 
بسیار زیاد به داخل لوله های مویین بتن می باشد. این ماده برای آب بندی و محافظت از بتن

در برابر نفوذ آب و مواد شیمیایی مخرب کاربرد دارد.
این ماده بر اساس الزامات استاندارد زیر قابل ارزیابی می باشد :

BS EN 1504-2

خواص و اثرات
قدرت نفوذ بسیار زیاد به داخل بتن	 
تشکیل بافت یکنواخت با بتن	 
حفــظ خواص آب بندی و مقاومت شــیمیایی بتن در 	 

هنگام شکستگي یا تخریب سطحی بتن 
مقاوم در برابر تهاجم انواع یون های مخرب شیمیایی 	 

و امالح خورنده
مقاومت در محیط های اسیدی و قلیایی	 
محافظت بتن و آرماتور در برابر خوردگی	 
انســداد حفره هــاي مویین و ترک هــاي حاصل از 	 

جمع شــدگي از طریق تولید بلورهای نامحلول و در 
نتیجه نفوذناپذیر نمودن تمامی مقاطع بتن

قابلیت خود ترمیم شوندگی ترک ها	 
عدم نیاز به تجدیــد و ترمیم در دوران بهره برداری از 	 

سازه
حفظ قابلیت تنفس بتن و تراوایی در مقابل بخار آب	 
سرعت و سهولت در آماده سازی و اجرا	 
مقاوم در برابر انواع نشت آب منفی و مثبت	 
قابلیت کاربرد در تماس با آب آشامیدنی	 

موارد کاربرد
1-رفع نم زدگی و نفوذپذیری تمامی ســازه های بتنی در 

کاربری های افقی و عمودی  
2-رفع نشت درزهای اجرایی و درزهای سرد

3- محافظت و آب بندی سازه های ذیل:
 سدها و نیروگاه ها 

 تونل ها، اسکله ها و خطوط انتقال آب 
 تصفیه خانه های آب و فاضاب

 مخازن آب آشامیدنی و سپتیک ها
 سازه های زیرزمینی و فونداسیون ها

 منهول ها و ولوپیت ها 
 چاله آسانسورها و استخرها

 آکواریوم ها و استخرهای پرورش ماهی
مقدار مصرف 

مقدار مصرف ABACRYSTASEAL بسته به مقدار تخلخل و 
نفوذپذیری زیرآیند، برای هر الیه پوشش دهی حدود750 
الی 1000 گرم در هر متر مربع بوده و به طور متوســط در 
دو الیه با فاصله زمانی حداکثر 3 تا 5 ســاعت )با توجه به 

شرایط جوی منطقه( اجرا می گردد.
نحوه اختالط

25 کیلوگرم پودر ABACRYSTASEAL را با حدود 7/5 لیتر 
آب مخلوط نمایید. تا حصول مخلوطی همگن و یکنواخت 

عمل اختاط را ادامه دهید.

140



توجه 1: برای شروع عمل اختاط، مادامی که همزن برقی 
)دریل+پره( روشن است پودر را به آب اضافه نمایید. همزن 
را بر روی 400 تا 600 دور در دقیقه تنظیم نموده و پودر

را بــه آرامــی به آب اضافه نموده و به مــدت 3تا 5 دقیقه 
تــا حصول مخلوطی همگــن و یکنواخت مخلوط نمایید. 
دســتگاه را به مدت 3 تا 5 دقیقه خاموش نموده و مخلوط 

را دوباره به مدت30 ثانیه به منظور اجرا مخلوط نماید.
همیشــه آن مقدار پودر نفوذگر را با آب مخلوط نمایید که 
در مدت زمان کمتر از 30 دقیقه مورد مصرف قرار بگیرد.

روش مصرف
سطوح بتن قبل از اجرا باید کامًا تمیز و عاری از هر گونه 
ذرات سســت، چربی، گرد و غبار، رنگ و ســایر پوشش ها 
گردد. بهتر اســت ایـــن عمل با استفاده از سند باست یا 

برس های سیمی برقی انجام پذیرد.  
تمامی سطوحی که مواد نفوذگر بلورساز بر روی آن ها اجرا 

خواهد شد با استفاده از آب شیرین مرطوب گردد. 
تمـــام درزهای سرد و ترک های بزرگتر از 1 میلی متر باید 
به حالــت v باز شـوند )عرض و عمق حداقل 2 سانتی متر(. 
سپس با اختاط 1000 گرم پودر ABACRYSTASEAL  و 
400 گرم پودر کوارتز و افزودن مایم آب، بتونه ای فاقد شره 
ساخته شود که با استفاده از آن تمامی پایه  ستون ها، درزهای 
بین کف و دیوار، ترک های باز شده و نقاط کرمو ترمیم گردد.  
مخلوط حاصله از اختاط پودر  ABACRYSTASEAL و آب 
را با استفاده از قلم مو یا برس روی مقاطع بتنی آماده شده 
طی دو دست اجرا نمایید به این ترتیب که در حین عملیات 
اجرا به محض دو نم شدن الیه اول )حداکثر  3 تا 5 ساعت( 

،الیه دوم را روی آن اجرا نمایید. 
پس از اجرای ماده نفوذگر ABACRYSTASEAL سطح نباید 
به سرعت آب خود را از دست دهد. سطح اجرا شده باید با 
اســپری نمودن آب به مدت 5 تا 7 روز مرطوب نگه داشته 
شود. از مواد عمل آورنده به هیچ وجه استفاده نگردد. سطح 
اجرا شده در طول مدت عمل آوری باید در برابر جریان هوا، 

وزش باد، تابش خورشید و یخ زدگی محافظت شود.
در مخازن آب و ســایر سازه های نگهدارنده آب، به منظور 
تسهیل و تســریع روند نفوذ مواد فعال، تولید کریستال و 
افزایش عمق بلورســازی، 24 ســاعت پس از اجرای ماده 

ABACRYSTASEAL آبگیری انجام گردد. 
توجــه: در زمــان عمل آوری، آب باید روی ســطوح بتنی 
اسپری شــود و جاری شدن آب روی سطوح باعث شسته 

شدن مواد نفوذگر خواهد شد.

مشخصات فیزیکي و شیمیائي 
حالت فیزیکی: پودر

رنگ: خاکستری
نسبت آب به پودر در مخلوط: 0/3

  2/1± 0/1 : )g/cm3(وزن مخصوص مخلوط

مالحظات 
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری: دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید 
در محل خنک و خشک نگهداری گردد. به منظور نگهداری 
طوالنی  مدت پالت های محتوی بسته های محصول نباید روی 

هم انباشته گردند.
بهترین دمای نگهداری: 10+  تا30+ درجه سانتیگراد

نوع بسته بندی: کیسه  25 کیلوگرمی
نسبت پوشش دهی سطحی: 

حالت دوغــاب 750 تا 1000 گرم در هر مترمربع به ازای 
هر الیه پوشش دهی؛ 

حالت خشک پاشی 1000 تا 2000 گرم در هر متر مربع
دمای سطح به هنگام اجرا:  5+ درجه تا 30+ درجه سانتیگراد

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
در زمان اجرا از دستکش، عینک و لباس کار استفاده شود. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 
شیرین فراوان و صابون شسته شود. درصورت بلعیده شدن 

فوراً به پزشک مراجعه شود.
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست.
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خواص و اثرات
رفع نفوذپذیری و آب بندی مقاطع مورد کاربرد	 
جلوگیری از نشت های مثبت و منفی	 
محافظت سطوح در برابر کربناسیون و نفوذ یون کلر	 
قدرت چسبندگی بسیار زیاد به سطوح زیرکار	 
توانایی ازدیاد طول و انعطاف پذیری بسیار زیاد	 
قابلیت پل زدن بر روی ترک های مویین	 
مقاومت زیاد در برابر یخ زدگی	 
مقاوم در برابر نمک ها	 
مقاومت شــیمیایی خوب در برابــر  بنزین، کلرید ها، 	 

نمک های یخ زدا 
استحکام بســیار عالي در برابر مواد قلیایی و محلول  	 

اسید های غیرآلی مالیم
سهولت اجرا- برخالف پوشش های متداول که اجرای 	 

آن ها نیاز به خشک شــدن کامل بتن دارند، می توان 
بدون استفاده از پرایمر بر روی بتن 3 روزه اجرا شود

عدم جلوگیری از تنفس بتن	 
ضد جلبک و خزه	 
 	)UV مقاوم در برابر تابش نور خورشید )اشعه
غیر سمی	 
غیر قابل اشتعال	 

موارد کاربرد
1- آب بندی  سطوح تصفیه خانه های آب و فاضاب
2- پوشش خطوط بتنی انتقال آب و فاضاب

3- آب بندی مخازن بتنی، سنگی، آجری و استخرها 
4- رفع نشت و نم زدگی حمام ها، زیرزمین ها و بالکن ها

5- ایزوالسیون آب نماها و باغ بام ها

مقدار مصرف
بسته به تخـــــلخل زیرآیند برای رسیدن به 1 میلی متر 
ضخامت خشــک در هر متر مربع حــدود 1/7 کیلوگرم از 

ABAFLEX-FCW مورد نیاز مي باشد. 

روش مصرف
1- زیرآیند باید تمیز، محکم و عاري از هرگونه ذرات سست، 
گــرد و غبــار، رنگ، روغن، چربي، پرایمر یا پوشــش های 

قدیمي  باشد.                
2- ماهیچه ای با حداقل ابعاد 3×3 ســانتی متر با استفاده 
از مــاده E. M. SUPER REPAIR  بایــد بین درزهای کف و 

دیوار اجرا شود. 
3-تمام سطوح ناصاف و متخلخل، حفرات میان بولت و. . . 
باید توسط ماده E. M. SUPER REPAIR  پر شده و تسطیح 
گــردد.  بــرای درزهای متحرک از ماســتیک پلی یورتان 

ABAFLEX-LM  استفاده نمایید. 

آب بند پلیمری
ABAFLEX-FCW

 ABAFLEX-FCW  نوعی پوشــش آب بند و محافظت کننده دو جزئی بر پایه سیمان و رزین 
اکریلیکی می باشــد.  انعطاف پذیری بسیار زیاد، دوام و طول عمر بسیار طوالنی و چسبندگی 
بســیار زیاد به مقاطع زیر کار نظیر بتن، لوله های فلزی و ســایر مصالح از خواص این ماده 

می باشد. 
این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:

EN 14891
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4- با اســتفاده از همزن برقي )دریل+پره( دو جزء مایع و 
پودري را مخلوط نمایید.  توجه داشــته باشید که همیشه 
جــزء پودري به جزء مایــع افزوده گردد و در حین افزودن 
جزء پودري به جزء مایع همزن برقي روشن باشد )این کار 

باعث اختاط بهتر اجزا مي شود(.
 ABAFLEX-FCW 5- حتماً پیــش از اجرای مخلوط آماده

مقاطع زیر کار را با استفاده از آب شیرین اشباع نمایید. 
6 - مــاده ABAFLEX-FCW باید روی مقاطع مرطوب اجرا 

شود اما هرگز آب ایستا روی مقاطع وجود نداشته باشد. 
7-مواد آماده را با استفاده از قلم موي بزرگ یک دست روي 
سطح اجرا نمایید طی 2 تا 4 ساعت خشک شدن از اجرای 
دست اول )به فرمی که با تماس دست به آن، نچسبد( الیه 
دوم را روي آن اجرا نموده و پس از خشک شدن الیه دوم، 
به مدت 24 ســاعت سطوح را با اسپري نمودن آب شیرین 

مرطوب نگه دارید. 
توجــه 1: ضخامت الیه نهایي با توجه به فشــار آب و نوع 

کاربری باید بین 1 تا 4 میلي متر باشد.  
 توجه2:  از اجرا نمودن الیه ضخیم تر از 1 میلی متر در هر 

دست خودداري فرمایید.     

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: جزء A مایع و جزء B پودر

رنگ جزء A: سفید   رنگ جزء B: خاکستری
1/65±0/1 g/cm3  :A+Bوزن مخصوص

زمان کاربری )Pot Life(: در دماي 30 درجه سانتیگراد حدود 
30 دقیقه است و در دماهاي باالتر این زمان کوتاه تر مي شود. 

میزان چــــسبندگي کشـشی در حالت نگهداری خشک 
1 N/mm2 بیش از :)EN 14891(

میزان چسبندگي کـــششی در حالت نگهداری مستغرق 
    0/8 N/mm2 بیش از :)EN 14891(

مقاومت در برابر نفوذ آب )نشــت مثبت، EN 14891(: عدم 
  2/5 bar نفوذ آب تا فشار

مقاومت در برابر نفوذ آب )نشــت منفی،  EN 14891(: عدم 
1 bar   نفوذ آب تا فشار

0/8 mm میانگین :)EN 14891 ( توانایی پل زنی ترک
درصد ازدیاد طول:

)ضخامت فیلم آزاد ASTM D412 ،2 mm(: 15-10 درصد
 میــــزان چـسبندگی به بتن )ASTM D4541(: بیــش از  

N/mm2  2؛ گسیختگی پوشش 

زمان خشک شدن سطحی: حدود 2 ساعت
زمان خشک شدن نهایی: 3 تا 7 روز

آغاز زمان سرویس دهی:
- قابلیت قرارگیری در برابر باران: بعد از حدود 3 ساعت

از زمان اجرا
- قابلیت عبور و مرور افراد: بعد از گذشت 1 روز

- قرارگیری در برابر آب پر فشار: بعد از گذشت 7 روز
- اجرای کاشی برروی سطح اجرا شده: بعد از گذشت 1 روز

یون کلر: ندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت، یخ زدگی 
و تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: جزء A )مایع(: سطل 16 کیلوگرمی

          جزء B )پودری(: کیسه 24 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
ABAFLEX-FCW ســمی نمی باشــد اما در زمــان اجرا از 

دستکش، عینک و لباس کار استفاده شود. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. 

 لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 
این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

143



آب بند پلیمری
ABAFLEX-ECO

  نوعی پوشش آب بند و محافظت کننده دو جزیی بر پایه سیمان و رزین اکریلیکی می باشد.  
انعطاف پذیری، دوام طوالنی و چسبندگی بسیار زیاد به بتن، لوله های فلزی و سایر مصالح از 

خواص این ماده می باشد. 
این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:

ASTM D412, ASTM D624, ASTM D1149, ASTM D5963, ASTM G154, ASTM C836

خواص و اثرات
رفع نفوذپذیری و آب بندی مقاطع مورد کاربرد	 
محافظت سطوح در برابر کربناسیون و نفوذ یون کلر	 
قدرت چسبندگی بسیار زیاد به سطوح زیرکار	 
توانایی ازدیاد طول و انعطاف پذیری بسیار زیاد	 
قابلیت پل زدن بر روی ترک های مویین	 
مقاومت زیاد در برابر یخ زدگی	 
مقاوم در برابر نمک ها	 
استحکام بســیار عالي در برابر مواد قلیایی و محلول 	 

اسیدهای غیرآلی مالیم
سهولت اجرا- برخالف پوشش های متداول که اجرای 	 

آن ها نیاز به خشک شــدن کامل بتن دارند، می توان 
بدون استفاده از پرایمر بر روی بتن 3 روزه اجرا شود. 

عدم جلوگیری از تنفس بتن	 
ضد جلبک و خزه	 
 	)UV مقاوم در برابر تابش نور خورشید )اشعه
غیر سمی	 
غیر قابل اشتعال	 

موارد کاربرد
1- آب بندی سطوح تصفیه خانه های آب و فاضاب

2- پوشش خطوط بتنی انتقال آب و فاضاب
3- آب بندی مخازن بتنی، سنگی، آجری و استخرها 

4- رفع نشت و نم زدگی حمام ها، زیرزمین ها و بالکن ها
5- ایزوالسیون آب نماها و باغ بام ها

مقدار مصرف
بســته به تخــــلخل زیرآیند برای رسیدن به 1 میلی متر 
ضخامت خشـــک در هرمتـــرمربع حدود 1/8 کیلوگرم 

از ABAFLEX-ECO  مورد نیاز مي باشد. 

روش مصرف
1- زیرآیند باید تمیز، محکم و عاري از هرگونه ذرات سست، 
گــرد و غبــار، رنگ، روغن، چربي، پرایمر یا پوشــش های 

قدیمي باشد.                
2- ماهیچه ای با حداقل ابعاد 3×3 ســانتی متر با استفاده 
از مــاده E. M. SUPER REPAIR  بایــد بین درزهای کف و 

دیوار اجرا شود. 
3- تمام سطوح ناصاف و متخلخل، حفرات میان بولت و. . .  
باید توسط ماده E. M. SUPER REPAIR  پر شده و تسطیح 
گــردد.  بــرای درزهای متحرک از ماســتیک پلی یورتان 

ABAFLEX-LM استفاده نمایید. 
4- با اســتفاده از همزن برقي )دریل+پره( دو جزء مایع و 
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پودري را مخلوط نمایید.  توجه داشــته باشید که همیشه 
جــزء پودري به جزء مایــع افزوده گردد و در حین افزودن 
جزء پودري به جزء مایع همزن برقي روشن باشد )این کار 

باعث اختاط بهتر اجزا مي شود(. 
 ABAFLEX-ECO 5- حتماً پیش از اجــرای مخلوط آماده

مقاطع زیر کار را با استفاده از آب شیرین اشباع نمایید. 
6 -مــاده ABAFLEX-ECO باید روی مقاطع مرطوب اجرا 

شود اما هرگز آب ایستا روی مقاطع وجود نداشته باشد. 
7-مواد آماده را با استفاده از قلم موي بزرگ یک دست روي 
سطح اجرا نمایید و پس از خشک شدن دست اول )به فرمي 
که دســت به آن نچسبد( الیه دوم را روي آن اجرا نموده و 
پس از خشک شدن الیه دوم، به مدت 24 ساعت سطوح را 

با اسپري نمودن آب شیرین مرطوب نگه دارید. 
توجــه 1: ضخامت الیه نهایي با توجه به فشــار آب و نوع 

کاربری باید بین 1 تا 4 میلي متر باشد.  
 توجه2:  از اجرا نمودن الیه  ضخیم تر از 1 میلی متر در هر 

دست خودداري نمایید.     

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: جزء A مایع و جزء B پودر

رنگ جزء A: سفید   رنگ جزء B: خاکستری
:A+B وزن مخصوص

زمان کاربری)Pot Life(: در دماي30 درجه سانتیگراد حدود 
30 دقیقه است و در دماهاي باالتر این زمان کوتاه تر مي شود. 
میزان چــــسبندگي کشـشی در حالت نگهداری خشک 

1 N/mm2 بیش از :)EN 14891(
میزان چسبندگي کـــششی در حالت نگهداری مستغرق 

    0/8 N/mm2 بیش از :)EN 14891(
درصد ازدیاد طول: بیش از 10 درصد

2/0 N/mm2 بیش از :)ASTM D412(مقاومت کششي
مقاومت در برابر نفوذ آب )BS EN 12390-8(: عدم نفوذ آب

زمان خشک شدن سطحی: 1/5 تا 2 ساعت

زمان خشک شدن نهایی: 3 تا 7 روز
حداقل دماي زمان اجرا: 5 درجه سانتیگراد

آغاز زمان سرویس دهی:
- قابلیت قرارگیری در برابر باران: بعد از حدود 3 ســاعت 

از زمان اجرا
- قابلیت عبور و مرور افراد: بعد از گذشت 1 روز

- قرارگیری در برابر آب پر فشار: بعد از گذشت 7 روز
- اجرای کاشی بر روی سطح اجرا شده: بعد از گذشت 1 روز

یون کلر: ندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت، یخ زدگی 
و تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: جزء A )مایع(: سطل 8 کیلوگرمی

                        جزء B )پودری(: کیسه 20 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
ABAFLEX-ECO ســمی نمی باشــد اما در زمــان اجرا از 

دستکش، عینک و لباس کار استفاده شود. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 
این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

1/80±0/1 g/cm3
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آنی گیر
ABAPLUG

ABAPLUG نوعی مالت آب بندکننده فوری بر پایه سیمان می باشد که پس از مخلوط شدن 
با آب خمیری قدرتمند برای انسداد آنی نشت های پرفشار می سازد. 

این ماده بر اساس استاندارد زیر قابل ارزیابی می باشد: 
ASTM C928

خواص و اثرات
چسبندگی عالي به انواع مصالح مخصوصًا بتن، سنگ 	 

و آجر
گیرش سریع	 
پایدار و دائمی	 
قابلیت کاربرد در تماس با آب آشامیدنی	 
حفظ کیفیت برابر با عمر سازه مورد کاربرد	 
بدون انقباض و ترک خوردگی	 
امکان بهره برداری سریع از سازه	 
فاقد یون کلر	 
سهولت اجرا	 

موارد کاربرد
1- قطع آنی هر گونه نشت آب 

2- آب بنــدی محل درزها و مجاری عبور آب مقاطع بتنی 
و سنگی

3- محافظت و آب بندی سازه های ذیل:
 تونل ها، سدها و مخازن 

 سازه های زیرزمینی و مدفون
 منهول ها و ولوپیت ها 

 چاله آسانسورها و استخرها
 لوله ها و کانال ها

مقدار مصرف
بر اســاس ابعاد مقاطع در حال نشــت و لحاظ نمودن وزن 
مخصوص ماده آنی گیر، مقدار مصرف قابل محاسبه خواهد 

بود. 

روش مصرف
درز بتن یا ســنگ را بصورت V باز نمایید و قبل از اجرای 
آنی گیر، سطح را عاری از هرگونه مواد سست و زائد گردانید. 
پودر آنی گیر را با مقدار کمی آب مخلوط نمایید تا خمیری 

یکنواخت، همگن و نسبتاً خشک حاصل گردد.
مخلوط آماده را فوراً روی محل نشت آب به مدت 15 تا 20 
ثانیه فشار بدهید.  پس از انسداد نشت می توانید مازاد مواد 

قرار گرفته روی سطح را جهت تسطیح بتراشید. 
 پرنمودن درز را از اطراف به سوی مرکز نشت انجام دهید.  

146



برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط
به سایت آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

بعد از پر نمودن کامل درز و رفع نشت، آن را با بتن یا سنگ 
هم سطح نمایید.  در قســمت هایی که فشار زیادی وجود 
دارد از یک لوله باریک جهت زهکشــی اســتفاده نمایید و 
ســپس اطراف آن را با ABAPLUG رفع نشــت نمایید.  در 
پایان لوله را برداشته یا ببرید و موضع باقی مانده را به روش 

فوق آب بندی فرمائید. 
توجه 1:  همیشه آن مقدار از پودر آنی گیر را با آب مخلوط نمایید 

که در مدت زمان کمتر از 20 ثانیه مورد استفاده قرار گیرد. 
توجــه 2: بهتریــن روش اختاط پودر آنی گیــر با آب، با 

استفاده از دست )با دستکش( می باشد. 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: پودر

رنگ: خاکستری
2/15±0/1  g/cm3 :وزن مخصوص خمیر
اسیدیته )pH( محلول%10 :  13/5±0/5

یون کلر: ندارد

مالحظات
مدت نگهداری: شش ماه در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بســته، دور از رطوبت و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: سطل 8 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرســاز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، بــا این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
این ماده قلیایی می باشد بنابراین در زمان اجرا از دستکش، 

عینک و لباس کار استفاده شود. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. 
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 
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واتر استاپ پی وی سی
ABA WATERSTOP

واتر استاپ پی وی سی با هدف جلوگیري از نشت و عبور آب از درزهاي اجرایي، انبساطي 
و مقاطع قطع بتن ریزي طراحي شده است که بسته به نوع مقطع مورد کاربرد و شدت فشار 

سیال شکل آن تغییر مي نماید. 
واتر استاپ پی وی سی بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد: 

ASTM D297, ASTM D412, ASTM D471, ASTM D570, ASTM D572, ASTM D624
ASTM D638, ASTM D746, ASTM D747, ASTM D792, ASTM D1171 , ASTM D1149
ASTM D1203, ASTM D2240, CRD-C572, CRD-C573, DIN 18541-1, DIN 18541-2,
ISIRI 13277-1, ISIRI 13277-2

خواص و اثرات
انعطاف پذیري زیاد	 
مقاومت کششي زیاد	 
تنوع سایز و اشکال ظاهري 	 
درگیري کافي با بتن	 
مقاوم در برابر محیط شیمیایی و خورنده	 
مقاوم در برابر محیط قلیایي بتن	 
حفظ عملکرد و کارایي برابر با عمر بتن	 
مقاومت در برابر سرما و یخبندان	 

موارد کاربرد
1- جلوگیري از عبور آب در درزهاي اجرایي و انبساطي

2- رفع نشت سازه هاي پایین تر از سطح آب هاي زیر زمیني
3- آب بندی انواع سازه هاي آبي بتني نظیر سدها، تونل های 

انتقال آب، کانل ها و. . .  
4- رفع نشت سازه های مدفون و نیمه مدفون

انتخاب نوع و سایز
واتراستاپ هاي پی وی سی در انواع تخت، حفره دار، کفي و 
دمبلی تولید  مي گردند. نوع تخت)A( براي درزهاي اجرایي 
و قطع بتــن، نوع حفره دار)D( براي درزهاي انبســاطي و 
ژوئن هــا و نوع کفــي)AA&DA( براي آب بنــدي درزهاي 
انبساطي و اجرایي کف سازه مورد استفاده قرار مي گیرد. 

معموالً عرض واتراستاپ باید با ضخامت مقطع نصب برابر 
باشد.  شکل ظاهری واتراستاپ بسته به ارتفاع و حجم سیال 
و فشار وارده به مقاطع قرارگیری مشخص می گردد. بدین 
صورت که براي ارتفاع هاي کم واتراســتاپ هاي با ضخامت 
کم و براي ارتفاع هاي زیاد و فشــار زیاد واتراســتاپ هاي 

ضخیم و دو سر دمبلي )M( استفاده مي گردد. 
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روش نصب
واتراســتاپ هاي تخت )A( در محل هاي پیش بیني شــده 
قطع بتن باید مورد استفاده قرارگیرند که نیمي از عرض آن 
در بتن قدیم و نیمه دیگر در بتن جدید قرار خواهد گرفت. 
واتر استاپ هاي حفره دار )D( در محل هاي پیش بیني شده 
درزهاي انبساط و ژوئن ها باید به فرمي قرارگیرد که حفره 
واتراستاپ پس از بتن ریزي مقطع اول و دوم کامًا در محل 
درز قرار گرفته تا در زمان انبساط و انقباض سازه، تنش هاي 

وارده را به خوبي کنترل نماید. 
بــراي ثابت نمودن واتراســتاپ در مقاطــع از گیره هاي 
واتراســتاپ اســتفاده شــود و هرگز براي ثابت سازي نوار 
واتراســتاپ آن را سوراخ ننمایید. زیرا به جهت تغییر تنش 
در محل ســوراخ و فشــار بتن هنگام عملیات بتن ریزي، 

واتراستاپ دچار پارگي مي گردد.  
گیره واتراستاپ در هر متر طول واتراستاپ به تعداد حداقل 
4 عدد و به صورت زیگزاگ به مقاطع باال و پایین نوار متصل 
گردد و نهایتاً با استفاده از سیم آرماتوربندي، گیره ها را به 

آرماتورها ببندید. 
براي اتصال واتراســتاپ ها به یکدیگر از روش جوشــکاري 
واتراستاپ با استـــفاده از دستــگاه جوش و الکترودهاي 

پی وی سی و یا هویه واتراستاپ استفاده گردد.     

مشخصات فیزیکی 
12/5 MPa حداقل :)ISIRI 13277 , CRD-C572( مقاومت کششی
درصد ازدیاد طول )ISIRI 13277 ,  CRD-C572(: حداقل 370 درصد

مالحظات
شرایط نگهداری: دور از تابش مستقیم و مداوم نور خورشید

نوع بسته بندی: حلقه های 20 و 25 متری
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واتراستاپ بنتونیتی
ABABENTO-FLEX

این نوع جدید واتراستاپ که مخصوص جلوگیری از نفوذ آب و رفع نشت درزهاي اجرایي 
و مقاطع قطع بتن ریزي می باشــد با استفاده از سدیم بنتونیت فعال در ماتریس بوتیل رابر 
با خاصیت ارتجاعي بسیار زیاد طراحي شده است که به صـورت کنترل شده اي در هنگام 

تماس با آب منبسط مي شود و مانع عبور آب از درزهاي سازه های بتنی خواهد شد. 
این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:

ASTM D792, ASTM D297, ASTM D471, ISO 1817, ISO 2285, ISO 7619-1, DIN 53504
DIN 53505, DIN 53521

خواص و اثرات
آب بندي درزهاي سرد براي محافظت از آرماتورها 	 
قابلیت پرنمودن درزها و حفره های بتن	 
امکان اجرا در مقاطع پرآرماتور 	 
امکان اجرا بر روي سطوح بتني ناصاف )درزهاي سرد 	 

احتمالي(
حفظ شکل اولیه خود در برابر فشار آب 	 
مقاومت در مقابل نم، رطوبت و خشک شدن مداوم 	 
امکان تاخیر بیشتر در سیستم متورم ساز	 
عملکرد دائمي و بدون نقص 	 
جایگزین مناسب واتراستاپ های پی وی سی	 
بدون نیاز به اورلپ نمودن یا جوشکاري در زمان نصب 	 
ایجاد نوار واتراستاپ یکپارچه و بدون درز اورلپ و فاقد 	 

گسیختگي
شکل پذیري زیاد و نصب آسان 	 
ســرعت نصب بســیار زیاد بدون نیاز به استفاده از 	 

ابزارآالت خاص
غیر سمی و قابل استفاده در معرض آب	 

موارد کاربرد
1- آب بندي درزهاي اجرایي سطوح افقي و عمودي

2- آب بندي سطوح ناهموار یا درزهاي سرد احتمالي 
3- آب بندي دور لوله ها و جایگزین فلنج هاي آب بند

4- نفوذ ناپذیرســازي درزهاي اجرایي و مقاطع بتن ریزي 
در انواع سازه هاي ذیل:

 سدها و تونل ها
 استخرها و تصفیه خانه های آب و فاضاب

 کانال های انتقال آب
 منهول ها و مخازن ذخیره آب

 فونداسیون ها و سازه های مدفون و نیمه مدفون
 مقاطع بتنی برشی و دیوارهای باربر

روش نصب
پیش از اجرا تمامي سطوح زیرکار باید خشک، تمیز و عاري 
از هرگـــونه آلودگي، گرد و غبار، اجزای سست، چربي و...  
گردد.  با توجه به اهمـیت چسبندگي واتراستاپ بنتونیتي 
به بتـــــن از چســب مخصــــوص واتراستاپ بنتونیتي 
ABABENTO-FLEX ADHESIVE بــراي اتصال نوار آب بند 
به بتن اســتفاده گردد.  در درزهای عمودی یا سقفی برای 
حصول اطمینان از عدم گسســتگی نوار واتراستاپ ازبتن، 
استفاده از میخ فوالدی توصیه می گردد. کافي است دو لبه 
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به هم رسیده را کنار هم محکم فشار دهید و ثابت سازید، 
بدین ترتیب نیازي به اورلپ نمودن وجود ندارد. 

نکات فنی
1-مقطعي که واتراستاپ بنتونیتی در آن  کارگذاري شده تا 

پیش از بتن ریزي نباید در آب غوطه ور شود. 
2-اجــراي حداقل 50 میلي متر پوشــش بتنــي بر روي 

واتراستاپ بنتونیتي الزامي مي باشد. 
3-بهتــر اســت در زمان نصــب و قرارگیري واتراســتاپ 

بنتونیتي کل مقطع خشک باشد. 
4-این نوع واتراســتاپ برای آب بنــدی درزهای قطعات 

پیش ساخته بتنی مناسب نمی باشد. 
5-در زمــان نصب و پیش از بتن ریــزی درمقابل رطوبت 

شدید و باران مستقیم محافظت شود. 
ABABENTO-FLEX-6 در تمــاس با آب های حاوی نمک 

ممکن است به اندازه کافی منبسط نشود. 
ABABENTO-FLEX-7 می تواند در فشــارهای آب تا عمق 

12 متر استفاده شود. 

مشخصات فنی
تغییر حجم:

بعد از 7 روز درآب: حداقل 100 درصد
بعد از 14 روز درآب: حداقل 150 درصد

خشک و مرطوب نمودن )10 مرتبه(: حداقل 150 درصد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: در محل خشــک و خنک، دور از تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: حلقه   7 متری

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.  
این ماده آتش زا نیست. 

151



واترپروف بتن
E. M. WATERPROOF

E. M. WATERPROOF نوعی ماده آب بند کننده می باشــد که تمام مقطع بتن را به جســمی 
آب گریز تبدیل می نماید.  واتر پروف بتن با دو حالت فیزیکي مایع و پودري عرضه مي گردد. 
نوع مایع آن افزودني مناســبي براي آب بندي و نفوذناپذیر ســاختن انواع مالت هاي بنایي و 
دوغاب کاري می باشد.  نوع پودری واترپروف با سایز ذرات میکرونیزه، فیلر ضد آب موثری 
برای پر نمودن فضاهای خالي ناشــی از کسری فیلر سنگدانه ها می باشد.  با به کارگیری این 
فیلر مناسب عالوه بر اصالح دانه بندی مصالح، خواص رئولوژی مخلوط بتن تازه نیز بهبود پیدا 

می نماید. 
این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:

ASTM C1202, ASTM C1585, BS EN 12390–8, BS 1881-122

خواص و اثرات
انســداد کامل تمامی خلل و فرج ریز ناشی از کسری 	 

فیلر سنگدانه ها
انتقال قابلیت آبگریزی فیلر به بتن	 
رفع جذب آب و نفوذ پذیری بتن	 
بدون تأثیر در مقاومت فشاری بتن	 
حفظ خواص آب بندی در طول زمان بهره برداری از سازه	 
جلوگیری از حمله سولفاتی و قلیایی شدن	 
جلوگیری از نفوذ یون کلر و ســایر مواد شــیمیایی 	 

خورنده به داخل بتن
قدرت پخش بسیار زیاد و سهولت اختالط با بتن بتن	 

موارد کاربرد
1- اجــراي بتن نفوذ ناپذیر جهت ســدها، تصفیه خانه ها، 
مخازن ذخیره آب، پل ها، کانال ها، تونل ها و فونداسیون ها

2- بتن ریزی و ســاخت بتن نفوذناپذیر در شــوره زارها و 
مناطق حاوی یون های سولفات و کلر

3- ساخت مقاطع بتنی مجاور با آب دریا
4- آب بند نمودن قطعات پیش ساخته بتني

مقدار مصرف
مقدار دقیق مصرف از طریق آزمایش هاي کارگاهي مشخص 
خواهد شد. در بتن هاي ساخته شده با مصالح سنگي شکسته 
حدود 1 تا 2 درصد وزن ســیمان واترپروف پودري مورد نیاز 
می باشد. براي نفوذناپذیر ساختن مات هاي بنایي یا بتن هایي 
که با مصالح کامًا طبیعي و فاقد کسري فیلر سنگدانه ساخته 
می شــوند، حدود 1/5 تا 2 درصد وزن سیمان واترپروف مایع 

مورد نیاز خواهد بود. 
تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشتر از محدوده مجاز 
ایــن ماده افزودنی فقط با مجوز کارشناســان تکنولوژی بتن 
شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران امکان پذیر می باشد. 
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روش مصرف
1- واترپروف پودري را به داخل بچینگ یا تراک میکســر 
پیش یا پس از افزودن آب به مصالح خشک اضافه نمایید. 
2- واترپروف مایع می تواند با بخش کوچکی از آب اختاط 

بتن مخلوط گشته و به بتن اضافه گردد. 
3- همچنین می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شــود و 

پس از اختاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد. 
توجه 1: واترپــروف بتن باید همراه با مــواد کاهنده آب 
مصرف شود.  توصیه می گردد پودر واترپروف پس از اضافه 

نمودن مواد کاهنده آب به بتن، اضافه شود. 
توجه 2: معادل وزني واترپروف مایع مصرفي از میزان آب 

اختاط  بتن کم مي شود. 

مشخصات فیزیکي و شیمیایي 
مایعپودرینوع واترپروف
وزن مخصوص

g/cm31/15±0/151/02±0/05

مایعپودرحالت فیزیکی
شیریسفیدرنگ

نداردنداردیون کلر

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: 

واترپروف پودری: کیسه 25 کیلوگرمی
واترپروف مایع: گالن 20 کیلوگرمی

نکتــه فني: از دالیل اصلي نفوذپذیــري بتن مي توان به 
خلل و فرج ریز میکروســکوپي بین سنگدانه ها که عمدتاً 
ناشي از کسري فیلر مي باشد و همچنین لوله هاي موییني 
که به واســطه تبخیر آب در بتن پدیدار مي گردند، اشــاره 

نمــود. لذا بهترین روش علمي و عملي براي ســاخت بتن 
کامًانفوذناپذیر اســتفاده از پودر واترپروف به عنوان یک 
فیلر میکرونیزه ضــد آب براي پر نمودن تمام خلل و فرج 
ریــز به همراه مواد افزودني کاهنده آب بتن جهت کاهش 

نسبت آب به سیمان مي باشد.           

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست. 
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محافظ نما پایه آب
AQUASIL-TECH

AQUASIL-TECH سیستم ضد آب سازی چند منظوره با تکنولوژی نانو و متشکل از ترکیبات 
100% فعال مونومری اورگانوســیالن و محلول در آب است. این ماده به دلیل داشتن اندازه 
ذرات بســیار کوچک )در حد چند نانومتر(، قادر اســت به داخل مصالح ساختمانی )قدیم و 
جدید( نفوذ کرده و آن ها را در مقابل جذب و نفوذ آب، هوازدگی، شوره زدگی، رشد قارچ و 
کپک و سایر واکنش های مخرب متعاقب آن محافظت نماید. این ماده در برابر اشعه ماوراء 
بنفــش )UV( مقاوم بوده و به علت خصوصیات شــیمیایی ویژه معدنی آن به اندازه طول عمر 
ســازه، عمر می نماید. این ترکیب سریع واکنش داده و پس از خشک شدن اثر آب گریزی 
فــوق العاده    ای، با قابلیت تنفس بر روی ســطوح به جا می گــذارد. AQUASIL-TECH عاری از 
هرگونه ترکیب آلی فرار و کامالً زیســت ســازگار است. کاربرد ویژه این ماده محافظت از 

سازه در برابر نفوذ آب با مکانیسم مویینگی است.
این ماده بر اساس استاندارد زیر قابل ارزیابی می باشد:

 EN 1504-2

خواص و اثرات
جلوگیری از جذب و نفوذ موئینه آب در سازه ها	 
نفوذ در عمق سازه و ضدآب سازی سریع سطح	 
سیســتمی بر پایه آب و عــاری از ترکیبات آلی فرار 	 

)VOC Free(
کاربری راحت و آســان با استفاده از برس، غلطک و یا 	 

اسپری 
پوشش دهی بسیار زیاد و مقرون به صرفه	 
عدم ایجاد تغییر در رنگ و یا ظاهر سازه 	 
واکنش دهی بسیار سریع 	 
عدم جلوگیری از تنفس بتن	 
 	)UV( مقاوم در برابر اشعه فرابنفش
محافظت از سطح در برابر رشد خزه، قارچ و جلبک 	 
ممانعت از آلودگی های سطحی، لکه و شوره زدگی	 

موارد کاربرد
1 - پل ها

2 - ساختمان های نوساز و قدیمی
3 - بناهای فرهنگی و باستانی

4 - نواحی ساحلی
5 - سطوح سیمانی و بتنی

6 - قطعات پیش ساخته بتنی و سیمانی
7 - قطعات آجری، رسی و سرامیکی

8 - سنگ ها

آماده سازی سطوح 
آماده سازی سطح تأثیر زیادی بر عملکرد پوشش دارد. سطوح 
باید قبل از اجرا، خشک، تمیز و عاری از ذرات سست، هرگونه 
مواد روغنی و ســایر عیوب بوده و از لحاظ ابعادی پایدار باشد. 
ســطوح بتنی پیش از اجرا باید حداقل دارای سن 28 روز و به 
طور کامل عمل آوری شده باشند. مات بندکشی سطوح آجری 

باید حداقل دارای سن 3 روز باشد.
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AQUASIL-TECH باید بر روی سطوح با دمای باالتر از 10 درجه 
سانتیگراد اجرا شود. سطوح باید کامًا خشک بوده و بارش باران 

حداقل تا نصف روز پس از اجرای آن پیش بینی نگردد. 

روش مصرف
این ماده به صورت محلول رقیق شده با آب تمیز و عاری از 
سختی توسط اسپری، برس و غلتک اجرا می شود. محلول 
رقیق شده این ترکیب حداکثر باید ظرف مدت 24 ساعت 

مورد استفاده قرار گیرد. 

نکات فنی
نسبت مخلوط )وزنی(: جزء محصول :1و جزء آب: 5

10 - 35  :)̊ C( دمای حین کاربری
مقدار پوشش )مترمربع/کیلوگرم(:20-30

تجهیزات اجرا: اسپری، قلم مو، برس، غلطک
زمان خشک شدن: 24 ساعت

1- مدت زمان خشک شدن به شرایط محیطی نظیر دمای 
هوا و رطوبت نسبی بستگی دارد. بنابراین مدت زمان بیان 
شــده می تواند تنها به صورت یک راهنما مورد اســتفاده 

قرار گیرد. 
2- دمــای مناســب برای اجرای این مــاده بین 10 تا 35 
درجه سانتیگراد است. به منظور کنترل تبخیر آب محلول 
این ماده به هنگام اجرای آن برروی ســطوح، در زمان های 

تبخیر شدید مورد کاربری قرار نگیرد. 

مشخصات فنی
اندازه ذرات: 6-3 نانومتر 

مکانیزم آب گریزکنندگی:  نفوذ - واکنش در ابعاد نانو 
رقیق کننده: آب 

پایداری در برابر UV : پایدار 
عمق نفوذ: تا 5 میلیمتر 

محافظت در برابر قارچ و جلبک: کامًا محافظ 
محافظت از ترک های ریز: کامًا محافظ 

محافظت از خوردگی و سایش: کامًا محافظ 

مالحظات
بسته بندی: ظرف 4 لیتری

مدت نگهداری: 1 سال در بسته بندی اولیه
شرایط نگهداری: حساس به رطوبت

در جای خشک به دور از تابش مستقیم نور خورشید، آب و 
باران نگهداری شود. در دمای کمتر از 10 درجه سانتیگراد 

تمایل به یخ زدگی پیدا نموده و تخریب می گردد.
بهترین دمای نگهداری: 15+ تا 35+ درجه سانتیگراد

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
AQUASIL-TECH سمی نیست اما در زمان اجرا از دستکش، 

عینک و لباس کار استفاده نمایید.
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شــدن فوراً به پزشــک مراجعه شــود. از 

تحریک مصدوم به تهوع خودداری نمایید. 
برای اطاعات بیشتر MSDS )برگه اطاعات ایمنی( موجود 

می باشد.
این ماده آتش زا نیست.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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خواص و اثرات
مقاوم در مقابل رطوبت و گازهاي جوي 	 
مقاومت باال در مقابل یون کلر و ســایر مواد شیمیایي 	 

خورنده
مقاومت در برابر تابش نور خورشید	 
جلوگیری از تغییرات رنگ سطوح مورد اجرا	 
محافظت و جلوگیري از تغییر رنگ مصالح به کاربرده 	 

شده در نماي ساختمان
ماندگاري طوالني در موضع اجرا شده  و عمر مفید زیاد	 
عدم جلوگیری از تنفس بتن	 
خاصیت ضدگرد و غبار و ضد دوده نمودن سطح	 
خاصیت خود پاک شوندگي سطوح پس از بارش باران	 
قابل شستشو	 
سهولت اجرا	 

موارد کاربرد
1- نفوذناپذیر سازي سطوح بتني، سنگي، آجري، گچي و. . .  

2- حفاظت از نماي ساختمان ها
3- حفاظت از آثار فرهنگي در مقابل عوامل جوي

4- نفوذناپذیر ساختن پانل های گچی

مقدار مصرف
مقدار مصرف E.M.SEAL بســته به نوع سطوح مورد اجرا و 
قدرت جذب آن، در محدوده 200 تا 300 گرم براي پوشش 

یک متر مربع می باشد. 

روش مصرف
 E.M.SEAL باید روي سطوح کامًا تمیز و عاري از هر گونه 
چربي، گرد و غبار و کاما خشــک اجــرا گردد.  براي اجراي 

محافظ نما مي توان از اسپری و یا قلم مو استفاده نمود. 
توجه: در صــــورت زیـــاد بودن جذب سطـــح مـــورد 

اجرا، E.M.SEAL را در دو الیه اجرا نمایید.    

   

محافظ نما
E.M.SEAL

یک ماده نفوذ ناپذیر کننده  مصالح ساختمانی با بنیان شیمیایي سیالن سیلوکسان است که 
بدون تغییر رنگ و شکل ظاهري سازه، پس از اجرا روی سطح از خاصیت مویینگی زیرآیند 
اســتفاده نموده و به درون لوله هاي مویین مقاطع مورد اجرا نفوذ می نماید و با از بین بردن 
جذب ســطحي محل اجرا، آن ها را در مقابل نفوذ آب، گــرد و غبار و گازهاي جوي مقاوم 
مي سازد. این ماده در دو نوع، بنیان آب و بنیان حالل قابل عرضه و بر اساس استانداردهای 

زیر قابل ارزیابی می باشد:
EN 1504-2, ASTM D5095, ASTM D6489, ASTM E514
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مشخصات فیزیکي و شیمیایي
E. M. SEAL-S E. M. SEAL-W نوع محافظ نما

0/80 ± 0/05 1/02 ± 0/05 g/cm3 وزن مخصوص

مایع مایع حالت فیزیکی
بی رنگ سفید رنگ
ندارد دارد قابلیت انحالل در آب

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: 

بنیان آب: گالن 5 و 20 لیتری
 بنیان حال: ظروف 1 و 3/5 لیتری 

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
موقع اجرا حتماًً از عینک محافظ و ماسک استفاده شود. 

درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 
شیرین فراوان شسته شود. 

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. 
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

محافظ نما با بنیان حال تا پیش از خشــک شــدن قابل 
اشتعال می باشد. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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درزگیر پلی یورتان یک جزئی
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درزگیری
JOINT SEALING
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درزگیر پلی یورتان یک جزئی
ABAFLEX-LM

ماده درزگیر پر قابلیت یک جزئی، با بنیان رزین پلی یورتان مي باشــد که با جذب رطوبت 
هوا به حالت فیزیکی جامد االستیک و انعطاف پذیر تبدیل می شود که برای تعدیل و کنترل 

حرکت انواع درزها مورد استفاده قرار می گیرد.  
این ماده بر اساس استانداردهاي زیر قابل ارزیابي می باشد:

ASTM C510, ASTM C793, ASTM C794, ASTM C920, ASTM D412, ASTM D1149
ASTM D2240, ASTM G154, BS ISO 11600, TT-S-00230C TYPE 2 Class A

خواص و اثرات
چسبندگي فوق العاده زیاد به انواع مصالح ساختمانی 	 

نظیر بتن، سنگ، انواع فلزات و...  
درصد ازدیاد طول زیاد	 
حفظ قابلیت انعطاف پذیری در گرمای بســیار زیاد و 	 

یخبندان
مقاوم در برابرعوامل محیطي	 
مقاوم در برابر تابش نور خورشید	 
قابلیــت رنگ پذیری با انواع رنگ هــاي حالل دار یا 	 

محلول در آب 
بدون انقباض و شره	 
غیر سمی و قابل کاربرد در مجاورت با آب آشامیدني	 

موارد کاربرد
1- درزهاي انبساطي و ژوئن ها

2- آب بند نمودن انواع درزها در سازه های ذیل:
سد و نیروگاه ها

تونل ها و خطوط انتقال آب
تصفیه خانه هاي آب و فاضاب

مخازن آب آشامیدني و سپتیک ها
منهول ها و ولوپیت ها

3- درزبندي لوله ها و قطعات پیش ساخته

مقدار مصرف
بــا توجه به حجم مقاطع تحت اجــرا و لحاظ نمودن وزن 
مخصوص ماده ABAFLEX-LM مقدار مصرف قابل محاسبه 

خواهد بود. 

روش مصرف
تمامی درزها  باید از هر گونه ذرات سست، گردو غبار، رنگ، 
چربي، آب و هرگونه رطوبت و سایر مواد آالینده عاري گردند 
و سطوح متخلخل حتماًً به وسیله ساب زدن، سند باست یا 

سایر روش هاي مناسب هموار گردند. 
توجــه: در صورتیکه محل اجــراي درزگیر پلی یورتان، بتن 
قدیمي می باشــد یا درزگیر بــا مصالح دیگري به جز بتن یا 
ســطح کامًا تمیز فلز در تماس قرار مي گیرد، اســتفاده از 
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برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

پرایمــر درزگیر پلی یورتــان ABAFLEX-LM PRIMER الزامي 
می باشد. 

ABAFLEX-LM PRIMER  را حداقــل 3 ســاعت و حداکثــر 6 
ســاعت قبل از اجراي درزگیر پلی یورتان روي سطــــح اجرا 
نمایـــید.  در صورتي که بعد از 6 ســاعت ABAFLEX-LM  در 
مقاطع آماده ســازي شــده اجرا نگردد، پرایمر را مجدداً  اجرا 

کنید. 
 توجه داشته باشید، خشک شدن پرایمر بستگي به مقدار جذب 
بتــن، رطوبت محیط و گرماي هــوا دارد.  لذا در بعضي مواقع 
دیده شده پرایمر تا 30 دقیقه پس از اجرا خشک شده است. 

 براي اجراي درزگیر الزم اســت عرض و عمق اجرا با هم برابر 
باشد، تا مقطعي که درزگیر در آن اجرا مي شود شکل مربع پیدا 
 JOINT( نماید.  براي محدود نمودن عمق اجرا از فوم اسفنجي
FILLER( یا پاســتوفوم اســتفاده نمایید.  پس از بریدن نوک 
بسته درزگیر، آن را در داخل ابزار تزریق قرار بدهید و در مقاطع 
آماده سازي شده تزریق نمایید.  براي پرداخت نمودن و صیقلي 

شدن سطوح نهایي از کاردک یا سیب زمینی استفاده شود. 

محدودیت هاي اجرا
ABAFLEX-LM - 1  نباید با اســتفاده از ابزار مرطوب اجرا 
گــردد و در زمان اجرا اســتفاده از هرگونــه حال یا آب 
ممنوع می باشــد.  همچنین به هیچ وجه پیش از ســخت 
شدن درزگیر آنرا خیس نکنید و از اجرای آن در محل هاي 
مرطــوب خودداري نمایید زیــرا باعث افت کیفیت نهایي 

مي گردد. 
  ABAFLEX-LM 2 - در صورت اجــراي درزگیر پلي یورتان
روي سطوحي به جز بتن یا فلز با دفتر فني شرکت صنایع 

شیمی ساختمان آبادگران تماس حاصل فرمایید. 
ABAFLEX-LM - 3  بایــد در مجــاورت هوا و در شــرایط 

محیطي سخت شود. 
4 - دماي هوا در هنگام اجرای درزگیر پلی یورتان بهتر است 

در محدوده 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد باشد. 
5 - توجه فرمایید تا وقتي که درزگیر خشــک نشده است، 
امکان پاک نمودن ابزار تزریق و وســایل اجرا وجود دارد و 

پس از خشک شدن به هیچ وجه پاک نمي شود. 

مشخصات فیزیکي و شیمیایي
حالت فیزیکي: خمیر 

رنگ: خاکستری، سفید، مشکی
زمان خشک شدن سطحي: 30 دقیقه

مقدار خشک شدن: 2 تا 3 میلي متر در 24 ساعت
درصد ازدیاد طول: حداقل%200  

بازگشت به حالت اولیه: ≤ 85 %
قابلیت حرکت درز: %25

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: دور از یخبندان و تابش مســتقیم نور 
خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+  تا30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: کاتریج 600 میلی لیتری

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.  
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 
این ماده آتش زا نیست. 
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گروت اپوکسی 1000
E. M. EPOXY GROUT-1000

گروت اپوکسی 1000 مخلوطي سه جزئي با بنیان رزین هاي اصالح شده اپوکسي به همراه 
تقویت کننده های معدنی مي باشــد که با حصول مقاومت فشاري بسیار زیاد ماده ایده آلی 

براي عملیات سنگین مهندسي و نصب ماشین آالت دینامیک و ایستا مي باشد.  
این ماده بر اساس استانداردهاي زیر قابل ارزیابي می باشد:

ASTM C307, ASTM C579, ASTM C580,ASTM C531, ASTM C882, ASTM C1181
BS 6319

خواص و اثرات
مقاومت هاي مکانیکي بسیار زیاد	 
چسبندگي فوق العاده زیاد به فلز و بتن	 
سخت شدن بدون جمع شدگی	 
مقاومت بسیار زیاد در برابر ارتعاش و بارهای دینامیکی	 
مقاومت عالی در برابر مواد شیمیایی	 

موارد کاربرد
1-ثابت ســازي ماشــین آالت دارای بــار دینامیکــی روي 

فونداسیون ها
2-پرنمودن فضاي خالی زیر شاسي ها  و بیس پلیت ها

3-پر نمودن فضاي خالی اطراف بولت ها
4-کارگذاري آرماتورها

5-ثابت سازي ریل جرثقیل ها

مقدار مصرف
با محاســبه حجم مقطع و با در نظر گرفتن وزن مخصوص 

ماده مي توان مقدار مصرف را مشخص نمود. 

آماده سازی سطوح 
تمامی سطوح باید تمیز، خشک و عاری از هر گونه چربی، 
روغن، رنگ، ذرات سست و مواد اضافی باشند.  ذرات سست 
باید با روش های مکانیکی از بین برده شــوند.  زبر نمودن 
مقاطع تحت اجرا با روش های مکانیکی مناســب منجر به 

افزایش و بهبود چسبندگی می گردد. 
 بهتر اســت مقاطع بتنی پیش از گروت ریزی به مدت 28 
روز عمل آوری شده باشند. رطوبت موجود در بتن کمتر از 
4 درصد باشد.  تمامی مقاطع فلزی پیش از اجرای گروت 
باید مــطابق استــــاندارد ISO 8504 آماده سازی شوند و 
چربی ســطوح به روش حال شــویی مطابق با استاندارد

SSPC-SP1  پاک گردد. 
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توجه: آماده سازی سطوح در شرایط زیر نباید انجام شود:
1- زمانــی که دما کمتر از 5 درجه ســانتیگراد و رطوبت 

نسبی بیشتر از 75 درصد باشد. 
2- وقتی دمای ســطح کمتر از 3 درجه ســانتیگراد باالی 

نقطه ی شبنم باشد. 
3- خارج از ساعات روز برای سطوحی که در محیط باز قرار دارند. 

روش مصرف
دو جــزء A وB را بــه مدت 1 دقیقه توســط همزن برقی 
)دریل+پره( با حداکثر ســرعت 400 دور در دقیقه مخلوط 
نمایید.  ســپس جزءC را به آرامی در مدت زمان 1 دقیقه 
بــه مخلوط  A وB اضافــه نموده و عمل اختاط را به مدت 
دو دقیقه دیگر ادامه دهید تا از اختاط اجزاء در گوشــه ها 
و کناره های ظرف اختاط اطمینان حاصل شود.  عملیات 
اجرا  باید بافاصله بعد از اختاط کامل در مدت زمان کمتر 
از 15 دقیقه صورت پذیرد.  اجرا گروت  باید پیوســته و از  
ارتفــاع ثابت صورت پذیرد.  برای پر نمودن ابعاد بزرگ تر و 
طوالنی تر ممکن است به فشار ریزش از ارتفاع بیشتری نیاز 
باشــد.  همچنین الزم است محل اجرای گروت به گونه ا ی 
طراحی شــود که امکان خروج هوا به بیرون از مقطع تحت 

گروت ریزی وجود داشته باشد. 

نکات فنی
1- واکنش سخت شــدن گروت اپوکسی گرمازا مي باشد و 

باال رفتن دمای گروت موجود در ســطل اختاط منجر به 
ازدســت رفتن کارایی آن خواهد شد. لذا همیشه آن مقدار 
از اجزاء را با هم مخلوط نمایید که در همان دقایق ابتدایی 

پس از اختاط عملیات اجرای گروت صورت پذیرد.  
2-درآب و هوای گرم دمای اجزاء قبل از مخلوط نمودن باید 
بین 20 تا 25 درجه ســانتیگراد باشــد.  در غیر این صورت 

زمان کارایی )Pot Life( به شدت کاهش خواهد یافت. 
3-در صورتی که ارتفاع محل اجرای گروت اپوکسی بیش 
از 100 میلی متر باشد، عملیات اجرا باید در چند مرحله و 

مطابق با جدول شرایط محیطی انجام پذیرد. 
4-هرگز مخلوط را رقیق ننمایید. 

5-هرگز مواد را پیش از اختاط در مقابل تابش مســتقیم 
نور خورشید قرار ندهید. 

6- در صــورت اجراي این مــاده در دماهاي خارج از 5 تا 
25 درجه ســانتي گراد با دفتر فني شرکت صنایع شیمی 

ساختمان آبادگران تماس حاصل فرمایید. 

زمان خشک شدن:
دما 

)درجه سانتیگراد(
اجرایقابل لمس

الیه بعدی
خشک شدن

کامل

13 روز20 ساعت16 ساعت15+

7 روز16 ساعت12 ساعت25+

4 روز12 ساعت8 ساعت40+

توجه: مدت زمان خشک شدن به ضخامت گروت اجرا شده 
بســتگی دارد و تمامی اطاعات بر اساس ضخامت خشک 

توصیه شده است. 

165



:)Pot Life(  زمان کاربری
دمای گروت
)درجه سانتیگراد(

152540

زمان کارپذیری
)دقیقه(

905520

توجــه:  با ازدیاد حجم انباشــت اجــزاء در ظرف اختاط، 
افزایش دمای مخلوط گروت اپوکســی سریع تر شده و در 

نتیجه زمان کارپذیری کوتاه تر خواهد شد. 

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: دور از یخبندان، گرما، شــعله و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: جزء A )مایع(: سطل 5 کیلوگرمی

                        جزء B )مایع(: سطل 2/5 کیلوگرمی
                        جزء C )پودر(: کیسه 27/5 کیلوگرمی 

حفاظت و ایمنی
 در زمان اجرا از عینک و دستکش استفاده نمایید.

 محیط اجرا باید دارای سیستم تهویه مناسب باشد و هرگونه 
جرقه، جوشــکاری، کشیدن سیگار و روشن نمودن شعله در 

محیط اجرا ممنوع می باشد. 
از تماس مستقیم و دائمی با پوست جلوگیری کنید. 

از تنفس غبار مواد خودداری فرمایید.
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

 لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

خاکستریرنگ
جزء A: مایع       جزء B: مایع       جزء C: پودرحالت فیزیکی

10:5:55نسبت اختالط
)g/cm3 ()A+B+C( 0/1 ± 2/1وزن مخصوص

حداقل 10 میلی مترضخامت اجرا
حداکثر 100 میلی متر

ASTM C580 30~مقاومت خمشی         

ASTM D638    ASTM C580 14~مقاومت کششی          

ASTM C579   مقاومت فشاری
 1 روزه
3 روزه
7 روزه

~90 MPa
~100 MPa
~105 MPa

ASTM C884 الیه الیه شدگی نداردسازگاری دمایی
  ISO 75 )HDT(  50+پایداری حرارتی°C

مشخصات فیزیکي وشیمیایي:

MPa

MPa
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گروت اپوکسی کم حرارت زا
ABADUR-G3

ABADUR-G3 مخلوطي ســه جزئي با بنیان رزین اپوکسي100 درصد جامد و بدون حالل 
می باشــد. نوع ویژه هاردنر و سایر مواد معدنی موجود در فرموالسیون ABADUR-G3  سبب 
خواص جریان پذیری بلند مدت و حصـــول مقاومـــت فشاری بسیار زیاد این ماده مقاوم 

مهندسی براي عملیات نصب ماشین آالت دینامیک و استاتیک مي باشد.  
این ماده بر اساس استانداردهاي زیر قابل ارزیابي می باشد:

ASTM C307, ASTM C579, ASTM C580,  ASTM C882, ASTM C1181, ASTM C531 
BS 6319

خواص و اثرات
مقاومت هاي مکانیکي بسیار زیاد	 
چسبندگي فوق العاده زیاد به فلز و بتن	 
سخت شدن بدون جمع شدگی	 
مقاومت بسیار زیاد در برابر ارتعاش و بارهای دینامیکی	 
مقاومت عالی در برابر مواد شیمیایی	 
جریان پذیری زیاد و قابلیت خود ترازشوندگی	 
قابلیت اجرا در بازه دمایی 18+ تا 35+ درجه سانتیگراد	 

موارد کاربرد
1-ثابت سازي ماشین آالت با بار دینامیک روي فونداسیون ها

2-پرنمودن فضاي خالی زیر شاسي ها  و بیس پلیت ها
3-پر نمودن فضاي خالی اطراف بولت ها

4-کارگذاري آرماتورها
5-ثابت سازي ریل جرثقیل ها

مقدار مصرف
با محاســبه حجم مقطع و با در نظر گرفتن وزن مخصوص 

ماده مي توان مقدار مصرف را مشخص نمود. 

آماده سازی سطوح 
تمامی سطوح باید تمیز، خشک و عاری از هر گونه چربی، 
روغن، رنگ، ذرات سست و مواد اضافی باشند.  ذرات سست 
باید با روش های مکانیکی از بین برده شــوند.  زبر نمودن 
مقاطع تحت اجرا با روش های مکانیکی مناســب منجر به 

افزایش و بهبود چسبندگی می گردد. 
 بهتر اســت مقاطع بتنی پیش از گروت ریزی به مدت 28 
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روز عمل آوری شده باشند. رطوبت موجود در بتن کمتر از 
4 درصد باشــد. تمامی مقاطع فلزی پیش از اجرای گروت 
باید مطابق استاندارد ISO 8504 آماده سازی شوند و چربی 
  SSPC-SP1سطوح به روش حال شویی مطابق با استاندارد

پاک گردد. 
توجه: آماده سازی سطوح در شرایط زیر نباید انجام شود:

1- زمانی که دما کمتر از 18 درجه ســانتیگراد و رطوبت 
نسبی بیشتر از 75 درصد باشد. 

2- وقتی دمای ســطح کمتر از 3 درجه ســانتیگراد باالی 
نقطه ی شبنم باشد. 

3- خارج از ســاعات روز برای ســطوحی که در محیط باز 
قرار دارند. 

روش مصرف
دو جزء A  و B  را به مدت 1 دقیقه توسط همزن برقی )دریل+پره( 
با حداکثر سرعت 400 دور در دقیـــقه مخلوط نمایید.  سپس 
جزء C را به آرامی در مدت زمان 1 دقیقه به مخلوط A و B اضافه 
نموده و عمل اختاط را به مدت دو دقیقه دیگر ادامه دهید تا از 
اختاط اجزاء در گوشــه ها و کناره های ظرف اختاط اطمینان 

حاصل شــود.  عملیات اجرا  باید بافاصله بعد از اختاط کامل 
در مــدت زمان کمتر از 15 دقیقه صورت پذیرد.  اجرای گروت 
 باید پیوســته و از  ارتفاع ثابت صــورت پذیرد.  برای پر نمودن 
ابعاد بزرگ تر و طوالنی تر ممکن اســت به فشار ریزش از ارتفاع 
بیشتری نیاز باشد.  همچنین الزم است محل اجرای گروت به 
گونه ا ی طراحی شــود که امــکان خروج هوا به بیرون از مقطع 

تحت گروت ریزی وجود داشته باشد. 

نکات فنی
1- واکنش سخت شــدن گروت اپوکسی گرمازا می باشد و 
باال رفتن دمای گروت موجود در ســطل اختاط منجر به 
ازدســت رفتن کارایی آن خواهد شد. لذا همیشه آن مقدار 
از اجزاء را با هم مخلوط نمایید که در همان دقایق ابتدایی 

پس از اختاط عملیات اجرای گروت صورت پذیرد. 
2- درآب و هــوای گرم دمای اجزاء قبل از مخلوط نمودن 
باید بین 20 تا 25 درجه ســانتیگراد باشــد.  در غیر این 
صورت زمــان کارایی یا کارپذیری )Pot Life( به شــدت 

کاهش خواهد یافت. 
3- در صورتی که ارتفاع محل اجرای گروت اپوکسی بیش 
از 150 میلی متر باشد، عملیات اجرا باید در چند مرحله و 

مطابق با جدول شرایط محیطی انجام پذیرد.  
4- هرگز مخلوط را رقیق ننمایید. 

5- هرگز مواد را پیش از اختاط در مقابل تابش مســتقیم 
نور خورشید قرار ندهید. 

6- ایــن محصول جهت اجرا در بــازه دمایی 18+ تا 35+ 
درجه سانتیگراد طراحی شده و اجرای آن در خارج از این 
بازه ممکن است موجب عدم حصول مقاومت مکانیکی پس 

از 7 روز، کاهش روانی و اثرات دیگر گردد.
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زمان خشک شدن:
دما 

)درجه سانتیگراد(
اجرایقابل لمس

الیه بعدی
خشک شدن

کامل

13 روز20 ساعت16 ساعت15+

7 روز16 ساعت12 ساعت25+

4 روز12 ساعت8 ساعت40+

توجه: مدت زمان خشک شدن به ضخامت گروت اجرا  شده بستگی 
دارد و تمامی اطاعات بر اساس ضخامت خشک توصیه شده است. 

:)Pot Life(  زمان کاربری
دمای گروت
)درجه سانتیگراد(

182535

زمان کارپذیری
)دقیقه(

905520

توجــه:  با ازدیاد حجم انباشــت اجــزاء در ظرف اختاط، 
افزایش دمای مخلوط گروت اپوکســی سریع تر شده و در 

نتیجه زمان کارپذیری کوتاه تر خواهد شد. 

قهوه ایرنگ
جزء A: مایع       جزء B: مایع       جزء C: پودرحالت فیزیکی

10:5:45نسبت اختالط
)g/cm3 ()A+B+C( 0/1 ± 2/0وزن مخصوص

حداقل 35 میلی مترضخامت اجرا
حداکثر 150 میلی متر

ASTM C580 30~مقاومت خمشی         

ASTM D638    ASTM C580 14~مقاومت کششی          

ASTM C579   مقاومت فشاری
 1 روزه
3 روزه
7 روزه

~20 MPa
~80 MPa

~ 95 MPa

ASTM C884 الیه الیه شدگی نداردسازگاری دمایی
ASTMC531 23ضریب انبساط حرارتی°C - 100°C4/0x10-5  mm /mm/°C

  ISO 75 )HDT(  50+پایداری حرارتی°C

مشخصات فیزیکي وشیمیایي:

MPa

MPa
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برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: دور از یخبندان، گرما، شــعله و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: جزء A )مایع(: سطل 5 کیلوگرمی

                         جزء B )مایع(: سطل 2/5 کیلوگرمی
                         جزء C )پودر(: کیسه 22/5 کیلوگرمی 

 حفاظت و ایمنی
 در زمان اجرا از عینک و دستکش استفاده نمایید.

 محیط اجرا باید دارای سیســتم تهویه مناســب باشــد و 
هرگونه جرقه، جوشکاری، کشیدن سیگار و روشن نمودن 

شعله در محیط اجرا ممنوع می باشد. 
از تماس مستقیم و دائمی با پوست جلوگیری کنید. 

از تنفس غبار مواد خودداری فرمایید.
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 
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گروت اپوکسی کم حرارت زا
ABADUR-G3 LE

ABADUR-G3 LE مخلوطی ســه جزیی با بنیان رزین های اصالح شــده اپوکسی بوده که نوع 
فرموالسیون ویژه آن سبب می شود که حرارت زایی کمی داشته باشد. بنابراین جهت عملیات 
سنگین مهندسی و نصب ماشــین آالت در پاالیشگاه ها، پتروشیمی ها و نیروگاه ها در آب و 

هوای گرم توصیه می شود.
این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد: 

BS EN 1504, ASTM C307,  ASTM C531, ASTM C579, ASTM C580, ASTM C884
ASTM C1181, ASTM C413, ASTM D638, ASTM D695, ISO 75

خواص و اثرات
مقاومت های مکانیکی بسیار زیاد 	 
چسبندگی فوق العاده زیاد به بتن و فلز	 
سخت شدن بدون جمع شدگی	 
مقاومت بسیار زیاد در برابر ارتعاش و بارهای دینامیکی	 
مقاومت عالی در برابر مواد شیمیایی	 
جریان پذیری زیاد و قابلیت خود ترازشوندگی	 

موارد کاربرد
1- ثابت ســازی ماشــین آالت بــا بــار دینامیــک روی 

فونداسیون ها
2- پرنمودن فضای خالی زیر شاسی ها  و بیس  پلیت ها

3- پر نمودن فضای خالی اطراف بولت ها
4- کارگذاری آرماتورها

5- ثابت سازی ریل جرثقیل ها

مقدار مصرف 
با محاســبه حجم مقطع و با درنظر گرفتن وزن مخصوص 

ماده، می توان مقدار مصرف را مشخص نمود.

 آماده سازی سطوح 
تمامی سطوح باید تمیز، خشک و عاری از هر گونه چربی، 
روغن، رنگ، ذرات سست و مواد اضافی باشند. ذرات سست 
بایــد با روش های مکانیکی از بین برده شــوند. زبر نمودن 
مقاطع تحت اجرا با روش های مکانیکی مناســب منجر به 

افزایش و بهبود چسبندگی می گردد.
بهتر است مقاطع بتنی پیش از گروت ریزی حداقل به مدت 
28 روز عمل آوری شــده باشــند و  رطوبت موجود در بتن 
کمتر از 4 درصد باشد. تمامی مقاطع فلزی پیش از اجرای 
گروت باید مطابق استاندارد ISO 8504  آماده سازی شوند 
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و چربی ســطوح به روش حال شویی مطابق با استاندارد
SSPC-SP1  پاک گردد.

توجه: آماده سازی سطوح در شرایط زیر نباید انجام شود:
1- زمانــی که دما کمتر از 5 درجه ســانتیگراد و رطوبت 

نسبی بیشتر از 75 درصد باشد.
2- وقتی دمای ســطح کمتر از 3 درجه ســانتیگراد باالی 

نقطه ی شبنم باشد.
3- خارج از ساعات روز برای سطوحی که در محیط باز قرار دارند.

روش مصرف
دو جــزء A  و B را بــه مدت 1 دقیقه توســط همزن برقی 
)دریل+پره( با حداکثر سرعت 400 دور در دقیقه مخلوط 
نمایید. ســپس جزء C را به آرامی )به منظور جلوگیری از 
ایجاد هوای اضافی( در مدت زمان 1 دقیقه به مخلوط A  و 
B اضافه نموده و عملیات اختاط را به مدت دو دقیقه دیگر 
ادامه دهید. از اختاط کامل اجزا در گوشــه ها و کناره های 
ظرف اختاط اطمینان حاصل نمایید. عملیات گروت ریزی 
بایــد بافاصله پس از اختاط کامل در مدت زمان کمتر از 
15 دقیقــه صورت پذیرد. اجرای گروت باید پیوســته و از 
ارتفاع مناسب صورت پذیرد. برای پر نمودن ابعاد بزرگ تر 
و فواصل طوالنی تر ممکن اســت به فشــار ریزش از ارتفاع 
بیشتری نیاز باشد. همچنین الزم است محل اجرای گروت 
به گونه ای  طراحی شــود که امکان خروج هوا به بیرون از 

مقطع تحت گروت ریزی وجود داشته باشد.

 نکات فنی
1- واکنش سخت شــدن گروت اپوکسی گرمازا می باشد و 
باال رفتن دمای گروت موجود در ظرف اختاط منجر به از 
دست رفتن کارایی آن خواهد شد. لذا همیشه آن مقدار از 
اجزا را با هم مخلوط نمایید که در همان دقایق ابتدایی پس 

از اختاط، عملیات اجرای گروت صورت پذیرد.
2- درآب و هوای گرم دمای اجزا قبل از مخلوط نمودن باید 
بین 20 تا 25 درجه ســانتیگراد باشد. در غیر این صورت 
زمــــان کاربری )Pot Life(  به شدت کاهش خواهد یافت.

3- در صورتی که ارتفاع محل اجرای گروت اپوکسی بیش 
از 150 میلی متر باشــد، عملیات گروت ریزی باید در چند 

مرحله و مطابق با جدول شرایط محیطی انجام پذیرد.
4- هرگز مخلوط را رقیق ننمایید.

5- هرگز مواد را پیش از اختاط در مقابل تابش مســتقیم 
نور خورشید قرار ندهید.

6- در صــورت اجرای این مــاده  در دماهای خارج از 5 تا 
25 درجه ســانتیگراد با دفتر فنی شــرکت صنایع شیمی 

ساختمان آبادگران تماس حاصل فرمایید.
7- در نظر گرفتن درز انبساطی برای گروت اپوکسی منجر 
به هدایت تنش های ذخیره شــده احتمالی به آنجا شده و 

احتمال ترک خوردن را به شدت کاهش می دهد.

خاکستریرنگ
جزء A: مایع       جزء B: مایع       جزء C: پودرحالت فیزیکی

3:1:16نسبت اختالط
)g/cm3 ()A+B+C( 0/1 ± 2/1وزن مخصوص

حداقل 35 میلی مترضخامت اجرا
حداکثر 150 میلی متر

ASTM C580 27~مقاومت خمشی         

ASTM D638    ASTM C580 12~مقاومت کششی          

ASTM C579   مقاومت فشاری
 1 روزه
3 روزه
7 روزه

~60 MPa
~80 MPa
 ~90MPa

ASTM C884 الیه الیه شدگی نداردسازگاری دمایی

مشخصات فیزیکي وشیمیایي:

MPa

MPa
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زمان خشک شدن:
دما 

)درجه سانتیگراد(
اجرایقابل لمس

الیه بعدی
خشک شدن

کامل

13 روز20 ساعت16 ساعت15+

7 روز16 ساعت12 ساعت25+

4 روز12 ساعت8 ساعت40+

توجه: مدت زمان خشک شدن به ضخامت گروت اجرا  شده 
بســتگی دارد و تمامی اطاعات بر اساس ضخامت خشک 

توصیه شده است. 

:)Pot Life(  زمان کاربری
دمای گروت
)درجه سانتیگراد(

152540

زمان کارپذیری
)دقیقه(

905520

ـــرف  ـــزاء در ظ ـــت اج ـــم انباش ـــاد حج ـــا ازدی ـــه:  ب توج
ـــی  ـــروت اپوکس ـــوط گ ـــای مخل ـــش دم ـــاط، افزای اخت
ســـریع تر شـــده و در نتیجـــه زمـــان کارپذیـــری 

ــد.  ــد شـ ــر خواهـ کوتاه تـ

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: در جای خشــک و دور از گرما، شعله و 
تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: جزء A )مایع(: سطل 4/5 کیلوگرمی
جزء B )مایع(: سطل 1/5 کیلوگرمی
جزء C )پودر(: کیسه 24 کیلوگرمی 

حفاظت و ایمنی
در زمان اجرا از عینک و دستکش استفاده نمایید.

 محیط اجرا باید دارای سیســتم تهویه مناســب باشــد و 
هرگونه جرقه، جوشکاری، کشیدن سیگار و روشن نمودن 

شعله در محیط اجرا ممنوع می باشد. 
از تماس مستقیم و دائمی با پوست جلوگیری کنید. 

از تنفس غبار مواد خودداری فرمایید.
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

 لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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گروت اپوکسی
ABADUR-G30

ABADUR-G30 یک گروت اپوکسی ســه جزیی 100 درصد جامد و بدون حالل است. نوع 
ویــژه رزین و هاردنر و نیز دانه بندی ویژه پرکننده های آن، ســبب خواص جریان پذیری و 
حصول مقاومت فشــاری بسیار زیاد این ماده گردیده است. ABADUR-G30 در برابر بارهای 
استاتیکی و دینامیکی در بازه وسیعی مقاوم بوده، از این رو ماده بسیار مناسبی برای عملیات 
سنگین مهندسی و نصب ماشین آالت در شرایط سخت به ویژه در پاالیشگاه ها، پتروشیمی ها 

و نیروگاه ها می باشد.
ABADUR-G30 بــرای اجرا در ضخامــت 10 تا 100 میلی متر در دمــای 15 تا 30 درجه 

سانتیگراد توصیه می شود.

خواص و اثرات
حصول مقاومت های مکانیکی بسیار زیاد زود هنگام	 
چسبندگی عالی به بتن و فلز	 
سخت شدن بدون جمع شدگی	 
مقاومت عالی در برابر ضربه، ارتعاش و بارهای دینامیکی	 
مقاومت عالی در برابر مواد شیمیایی	 

موارد کاربرد
1- ثابت ســازی ماشــین آالت بــا بــار دینامیــک روی 

فونداسیون ها
2- پرنمودن فضای خالی زیر شاسی ها  و بیس  پلیت ها

3- پر نمودن فضای خالی اطراف بولت ها
4- کارگذاری آرماتورها

5- ثابت سازی ریل جرثقیل ها

مقدار مصرف 
با محاســبه حجم مقطع و با درنظر گرفتن وزن مخصوص 

ماده، می توان مقدار مصرف را مشخص نمود.

آماده سازی سطوح 
مقاطــع بتنی پیش از گروت ریزی باید حداقل به مدت 28 
روز عمل آوری شده باشند. رطوبت موجود در بتن کمتر از 
4 درصد باشــد. تمامی مقاطع فلزی پیش از اجرای گروت 
باید مطابق استاندارد ISO 8504  آماده سازی شوند و چربی 
  SSPC-SP1سطوح به روش حال شویی مطابق با استاندارد

پاک گردد.
تمامی سطوح باید تمیز، خشک و عاری از هر گونه چربی، 
روغن، رنگ، ذرات سست و مواد اضافی باشند. ذرات سست 
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بایــد با روش های مکانیکی از بین برده شــوند. زبر نمودن 
مقاطع تحت اجرا با روش های مکانیکی مناســب منجر به 

افزایش و بهبود چسبندگی می گردد.
توجه: آماده سازی سطوح در شرایط زیر نباید انجام شود:

1- زمانــی که دما کمتر از 5 درجه ســانتیگراد و رطوبت 
نسبی بیشتر از 75 درصد باشد.

2- وقتی دمای ســطح کمتر از 3 درجه ســانتیگراد باالی 
نقطه ی شبنم باشد.

3- خارج از ســاعات روز برای ســطوحی که در محیط باز 
قرار دارند.

روش مصرف
دو جــزء A  و B را بــه مدت 1 دقیقه توســط همزن برقی 
)دریل+پره( با حداکثر ســرعت 400 دور در دقیقه مخلوط 
نمایید. ســپس جزء C را به آرامی )به منظور جلوگیری از 
ایجاد هوای اضافی( در مدت زمان 1 دقیقه به مخلوط A  و 
B اضافه نموده و عملیات اختاط را به مدت دو دقیقه دیگر 
ادامه دهید. از اختاط کامل اجزا در گوشــه ها و کناره های 
ظرف اختاط اطمینان حاصل نمایید. عملیات گروت ریزی 
بایــد بافاصله پس از اختاط کامل در مدت زمان کمتر از 
15 دقیقــه صورت پذیرد. اجرای گروت باید پیوســته و از 
ارتفاع مناسب صورت پذیرد. برای پر نمودن ابعاد بزرگ تر 
و فواصل طوالنی تر ممکن اســت به فشــار ریزش از ارتفاع 
بیشتری نیاز باشــد. همچنین باید محل اجرای گروت به 
گونه ا ی در نظر گرفته شــود که کامًا بسته نبوده و امکان 
خروج هوا به بیرون از مقطع تحت گروت ریزی وجود داشته 

باشد.

نکات فنی
1- واکنش سخت شــدن گروت اپوکسی گرمازا می باشد و 
باال رفتن دمای گروت موجود در ظرف اختاط منجر به از 
دســت رفتن کارایی آن خواهد شد. برای جلوگیری از این 
امر مخلوط را در ظروف کم عمق بریزید و یا در همان دقایق 

ابتدایی، اجرای گروت ریزی را آغاز نمایید.
2- درآب و هوای گرم دمای مواد قبل از مخلوط نمودن باید 
بین 15 تا 25 درجه ســانتیگراد باشد. در غیر این صورت 
زمــــان کاربری )Pot Life(  به شدت کاهش خواهد یافت.

3- در صورتی که ارتفاع محل اجرای گروت اپوکسی بیش 
از 100 میلی متر باشــد عملیات گروت ریزی باید در چند 

مرحله و مطابق با جدول شرایط محیطی انجام پذیرد.

4- هرگز مخلوط را رقیق ننمایید.
5- هرگز مواد را پیش از اختاط در مقابل تابش مســتقیم 

نور خورشید قرار ندهید.
6- هنگامی که دمای ســطح کمتر از 15 درجه سانتیگراد 

باشد، از گروت ریزی خودداری نمایید.
7- در صــورت اجرای این مــاده خارج از بازه دمایی 15 تا 
30 درجه ســانتیگراد، با دفتر فنی شرکت صنایع شیمی 

ساختمان آبادگران تماس حاصل فرمایید.

زمان خشک شدن:
دما 

)درجه سانتیگراد(
اجرایقابل لمس

الیه بعدی
خشک شدن

کامل

13 روز20 ساعت16 ساعت15+

7 روز16 ساعت12 ساعت25+

4 روز12 ساعت8 ساعت40+

توجه: مدت زمان خشک شدن به ضخامت گروت اجرا  شده 
بســتگی دارد و تمامی اطاعات بر اساس ضخامت خشک 

توصیه شده است. 

:)Pot Life(  زمان کاربری
دمای گروت
)درجه سانتیگراد(

152540

زمان کارپذیری
)دقیقه(

905520

توجــه:  با ازدیاد حجم انباشــت اجــزاء در ظرف اختاط، 
افزایش دمای مخلوط گروت اپوکســی سریع تر شده و در 

نتیجه زمان کارپذیری کوتاه تر خواهد شد. 

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری: در جای خشک و دور از گرما، شعله و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 15+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: جزء A )مایع(: سطل 5 کیلوگرمی

                        جزء B )مایع(: سطل 2/5 کیلوگرمی
                        جزء C )پودر(: کیسه 22/5 کیلوگرمی 
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برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

حفاظت و ایمنی
 در زمان اجرا از عینک و دستکش استفاده نمایید.

 محیط اجرا باید دارای سیســتم تهویه مناســب باشــد و 
هرگونه جرقه، جوشکاری، کشیدن سیگار و روشن نمودن 

شعله در محیط اجرا ممنوع می باشد. 
از تماس مستقیم و دائمی با پوست جلوگیری کنید. 

از تنفس غبار مواد خودداری فرمایید.
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

 لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

خاکستریرنگ
جزء A: مایع       جزء B: مایع       جزء C: پودرحالت فیزیکی

10:5:45نسبت اختالط
)g/cm3 ()A+B+C( 0/1 ± 2/00وزن مخصوص

حداقل 35 میلی مترضخامت اجرا
حداکثر 100 میلی متر

ASTM C580 30~مقاومت خمشی           

ASTM D638-ASTM C307 15~مقاومت کششی           

ASTM C579   مقاومت فشاری
 1 روزه
3 روزه
7 روزه

~75 MPa
~90 MPa

~ 95 MPa

ASTM C884 الیه الیه شدگی نداردسازگاری دمایی
  ISO 75 )HDT(  45+پایداری حرارتی°C

مشخصات فیزیکي وشیمیایي:

MPa

MPa

178



179



گروت آماده ریزدانه
E.M.GROUT-CM

E.M.GROUT-CM  یک مالت آماده ریزدانه بر پایه سیمان با مقاومت زیاد و بدون انقباض می 
باشد. این ماده با توجه به ساختار ویژه و دانه بندی اجزای سازنده اش براي پرنمودن فضاي 
خالي زیر بیس پلیت ها، اجراي فونداسیون هاي ماشین آالت سنگین و زیرسازي هاي فوالدي 

و ثابت سازي ستون هاي پیش ساخته بسیار مناسب مي باشد.
این ماده بر اساس استاندارد زیر قابل ارزیابی می باشد :

ASTM C1107 

خواص و اثرات
 پایداری در برابر بارهای استاتیکی زیاد 	 
بدون ترک خوردگی پس از سخت شدن	 
بدون انقباض	 
امکان ایجاد انبساط های کنترل شده	 
سرعت سخت شدن زیاد پس از اجرا	 
مقاومت اولیه زیاد و قابلیــت بارگذاری زودهنگام و 	 

بهره برداری سریع از سازه
سهولت اختالط با آب و حصول رواني مطلوب	 

موارد کاربرد
1- پرنمودن فضاي خالي زیر بیس پلیت ها یا صفحه ستون ها 
2- اجراي فونداسیون هاي ماشین آالت سنگین و نصب آن ها

3- زیر سازي هاي فوالدي و ثابت سازي ستون هاي پیش ساخته 
4- پرنمودن فضای اطراف آرماتورها و انکربولت ها
5- امکان پرنمودن حفره ها، شکاف ها وگودال ها 

مقدار مصرف
با محاســبه حجم مقطع گروت ریــزی و با در نظر گرفتن 
وزن مخصوص گروت آماده ریزدانه مي توان مقدار مصرف 

را مشخص نمود.

نحوه اختالط
25 کیلوگرم پودر E.M.GROUT-CM را بر حسب مقاومت 
نهایي و میزان کارایي مورد نیاز می توان با 3250 تا 4250 

سی سی آب مخلوط نمود. 
توجه 1: برای شــروع عمل اختاط سطلی را انتخاب کنید 
که ظرفیت حجم نهائی آب و پودر گروت را داشــته باشد و 

دوران حاصل از اختاط منجر به سرریز از سطل نگردد.
توجه 2: مادامی که همزن برقی )دریل+پره( روشــن است 
پودر را به آب اضافه نمایید و تا حصول مخلوطی همگن و 

یکنواخت عمل اختاط را ادامه دهید.
توجه 3: همیشــه آن مقدار پودر گــروت را با آب مخلوط 
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نمایید که  در مدت زمان کمتر از 30 دقیقه در محل مورد 
نظر اجرا گردد.

توجه 4: در هنگام اســتفاده از گروت آماده ریزدانه، اضافه 
نمــودن هرگونه مواد افزودني دیگر و یا دانه بندي شــن و 

ماسه مجاز نمي باشد. 

روش اجرا
1- از قرارگرفتن بیس پلیت در محل تعیین شده، مطمئن 

شوید و ابعاد و اندازه ها را بررسي نمایید.
2- صاف بودن و تراز بودن سطح بیس پلیت براي جلوگیري 

از ایجاد فضاي خالي اضافي کنترل شود. 
3- پیش از اجرای گروت، بتن زیر بیس پلیت  باید حداقل 

به سن 7 روز رسیده باشد.
4- فاصله بین ســطح زیر بیس پلیــت و بتن حداقل 10 

میلی متر باشد. 
5- ســطوح بتنی در تماس با گروت، ســالم، زبر و بی عیب 

باشند.
6- تمام مقاطع در تماس با گروت مانند ســطح باالي بتن 
و زیر بیس پلیت باید عاري از هرگونه ذرات سســت، گرد 
و غبــار، چربي، روغن، زنگ زدگي و ... باشــند و از هرگونه 
آلودگي که احتمال ایجاد عدم پیوســتگی و آسیب رسانی 
به کیفیت نهایی عملیات گروت ریزی را دارند زدوده شوند. 
7- بــرای جلوگیري از ترک خوردگي گروت، پیش از آغاز 
عملیات گروت ریزی بتن فونداسیون  باید با آب آشامیدني 
کامًا اشــباع شــود. ضمناً قالب ها باید کامًا نفوذ ناپذیر و 

فاقد جذب آب باشند.
8- قالب ها  باید 25 تا 50 میلی متر باالتر از ســطح بیس 

پلیت کار گذاشته شوند. 
9- در صورت نیاز، گوشــه هاي قالب با کارگذاري قطعات 
مناسب به شرایط مطلوبي رسانیده شود تا گروت به راحتي 

در محل صحیح جریان یابد.
10-گـروت باید از یک طرف ریخته شود و به قسمت های 
دیگر جریان پیدا نماید. در مواقعي که موضع اجرا ی گروت 
گســترده باشد بهتر اســت مقاطع با استفاده از قالب های 
موقت به قسمت های کوچکتر تقســـیم شوند. این قالب ها 
اجازه میدهند که گروت پیشروی مناسبی در مقطع داشته 

باشد.
11- با تأمین فضاي خالي کافي در زیر بیس پلیت مي توان 

از باقي ماندن هواي اضافي جلوگیري نمود.
12- بهتریــن دمــا براي اجــراي گروت 5 تــا 30 درجه 

سانتیگراد مي باشد در صورت باالتر بودن دما ، زمان گیرش 
سریع تر شده و در صورت کمتر بودن دما زمان گیرش اولیه 

به تأخیر خواهد افتاد .
13- گروت ریخته شــده  باید تا 7 روز مرطوب نگه داشــته 
شــود و از تابش مستقیم نور خورشــید محافظت گردد. 
این کار را مي توان با آب پاشــی مستمر یا استفاده از گونی 

مرطوب انجام داد.

مشخصات فیزیکي وشیمیایي
حالت فیزیکي: پودر

رنگ: خاکستري
2/30±0/1 g/cm3 :وزن مخصوص گروت آماده

یون کلر: ندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهــداری: دور از رطوبت و تابش مســتقیم نور 
خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. 
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS ( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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گروت آماده
ABAGROUT-C2

ABAGROUT-C2  یک مالت آماده ریزدانه بر پایه ســیمان با مقاومت زیاد و بدون انقباض 
مي باشــد. این ماده با توجه به ســاختار ویژه و دانه بندی اجزای سازنده اش براي پرنمودن 
فضاي خالي زیر بیس پلیت ها، اجراي فونداسیون هاي ماشین آالت سنگین و زیرسازي هاي 
فوالدي و ثابت سازي ستون هاي پیش ساخته تا ضخامت 50 میلی متر بسیار مناسب مي باشد.

این ماده بر اساس استاندارد زیر قابل ارزیابی می باشد:
ASTM C1107

خواص و اثرات
پایداری در برابر بارهای استاتیکی زیاد	 
بدون ترک خوردگی پس از سخت شدن	 
بدون انقباض 	 
امکان ایجاد انبساط های کنترل شده	 
سرعت سخت شدن زیاد پس از اجرا	 
مقاومت اولیه زیاد و قابلیــت بارگذاری زودهنگام و 	 

بهره برداری سریع از سازه
سهولت اختالط با آب و حصول رواني مطلوب	 

 موارد کاربرد
1- پرنمــودن فضاي خالي زیر بیس پلیت ها با ضخامت  10 تا 

50 میلی متر
2- اجراي فونداسیون هاي ماشین آالت سنگین و نصب آن ها

3- زیرسازي هاي فوالدي و ثابت سازي ستون هاي پیش ساخته 
4- پرنمودن فضای اطراف آرماتورها و انکربولت ها
5- امکان پرنمودن حفره ها، شکاف ها وگودال ها 

مقدار مصرف 
با محاســبه حجم مقطع گروت ریــزی و با در نظر گرفتن وزن 
مخصوص گروت آماده مي توان مقدار مصرف را مشخص نمود.

نحوه اختالط
25 کیلوگرم پودر ABAGROUT-C2 را بر حسب مقاومت نهایي 
و میزان کارایي مــورد نیاز می توان با 2750 تا 3500 گرم آب 

مخلوط نمود. 
توجه 1: برای شــروع عمل اختاط سطلی را انتخاب کنید که 
ظرفیت حجم نهایی آب و پودر گروت را داشــته باشد و دوران 

حاصل از اختاط منجر به سرریز از سطل نگردد.
توجه 2: مادامی که همزن برقی )دریل+پره( روشن است پودر 
را به آب اضافه نمایید و تا حصول مخلوطی همگن و یکنواخت 

عمل اختاط را ادامه دهید.
توجه 3: همیشه آن مقدار پودر گروت را با آب مخلوط نمایید که  
در مدت زمان کمتر از 20 دقیقه در محل مورد نظر اجرا گردد.
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توجه 4: در هنگام استفاده از گروت آماده، اضافه نمودن هرگونه 
مواد افزودني دیگر و یا دانه بندي شن و ماسه مجاز نمي باشد. 

 روش اجرا
1- از قرارگرفتن بیس پلیت در محل تعیین شده، مطمئن شوید 

و ابعاد و اندازه ها را بررسي نمایید.
2- صاف بودن و تراز بودن سطح بیس پلیت براي جلوگیري از 

ایجاد فضاي خالي اضافي کنترل شود. 
3- پیش از اجرای گروت، بتن زیر بیس پلیت مي بایست حداقل 

به سن 7 روز رسیده باشد.
4- فاصله بین سطح زیر بیس پلیت و بتن حداقل 10 میلی متر 

باشد. 
5- سطوح بتنی در تماس با گروت، سالم، زبر و بی عیب باشند.

6- تمام مقاطع در تماس با گروت مانند سطح باالي بتن و زیر 
بیس پلیت باید عاري از هرگونه ذرات سست، گرد و غبار، چربي، 
روغن، زنگ زدگي و ... باشــند و از هرگونه آلودگي که احتمال 
ایجاد عدم پیوستگی و آسیب رسانی به کیفیت نهایی عملیات 

گروت ریزی را دارند زدوده شوند. 
7- برای جلوگیري از ترک خوردگي گروت، پیش از آغاز عملیات 
گروت ریزی بتن فونداســیون  باید با آب آشامیدني کامًا اشباع 
شود. ضمناً قالب ها باید کامًا نفوذ ناپذیر و فاقد جذب آب باشند.

8- قالب ها  باید 25 تا 50 میلی متر باالتر از ســطح بیس پلیت 
کار گذاشته شوند. 

9- در صورت نیاز، گوشه هاي قالب با کارگذاري قطعات مناسب 
به شــرایط مطلوبي رســانیده شود تا گروت به راحتي در محل 

صحیح جریان یابد.
10-گـــروت باید از یک طرف ریخته شــود و به قسمت های 
دیگــر جریان پیدا نماید. در مواقعــي که موضع اجرای گروت 
گسترده باشد بهتر است مقاطع با استفاده از قالب های موقت به 
قسمت های کوچکتر تقسـیم شوند. این قالب ها اجازه مي دهند 

که گروت پیشروی مناسبی در مقطع داشته باشد.
11- بــا تأمین فضاي خالي کافي در زیر بیس پلیت مي توان از 

باقي ماندن هواي اضافي جلوگیري نمود.

12- بهترین دما براي اجراي گروت 5 تا 30 درجه ســانتیگراد 
مي باشد. در صورت باالتر بودن دما ، زمان گیرش سریع تر شده 
و در صورت کمتر بودن دما زمان گیرش اولیه به تأخیر خواهد 

افتاد .
13- گروت ریخته شده  باید تا 7 روز مرطوب نگه داشته شود و از 
تابش مستقیم نور خورشید محافظت گردد. این کار را مي توان با 

آب پاشی مستمر یا استفاده از گونی مرطوب انجام داد.

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: پودر

رنگ: خاکستری
2/4 ±0/1 g/cm3 وزن مخصوص گروت آماده: 

درصد آب به پودر: 11 تا 14 درصد
یون کلر: ندارد

 مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری: دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد 

نوع بسته بندی: کیسه  25 کیلوگرمی

 حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و محیط 
زیست قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود 

یا با چشم تماس داشته باشد. 
در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین 

فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. 
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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گروت آماده ویژه
E. M. GROUT-C

E. M. GROUT- C یک مالت آماده بر پایه ســیمان با مقاومت زیاد و بدون انقباض می باشد.
این ماده با توجه به ساختار ویژه و دانه بندی اجزای سازنده اش براي پرنمودن فضاي خالی 
زیر بیس پلیت ها، اجراي فونداســیون هاي ماشــین آالت سنگین و زیرسازي هاي فوالدي و 

ثابت سازي ستون هاي پیش ساخته بسیار مناسب مي باشد. 
این ماده بر اساس استاندارد زیر قابل ارزیابی می باشد:

ASTM C1107

خواص و اثرات
پایداری در برابر بارهای استاتیکی زیاد 	 
بدون ترک خوردگی پس از سخت شدن	 
بدون انقباض	 
امکان ایجاد انبساط های کنترل شده	 
سرعت سخت شدن زیاد پس از اجرا	 
مقاومت اولیه زیاد و قابلیــت بارگذاری زودهنگام و 	 

بهره برداری سریع از سازه
سهولت اختالط با آب و حصول رواني مطلوب	 

موارد کاربرد
1-پرنمودن فضاي خالی زیر بیس پلیت ها یا صفحه ستون ها 
2-اجراي فونداسیون هاي ماشین آالت سنگین و نصب آن ها

3-زیر سازي هاي فوالدي و ثابت سازي ستون هاي پیش ساخته 
4-پرنمودن فضای اطراف آرماتورها و انکربولت ها
5-امکان پرنمودن حفره ها، شکاف ها وگودال ها 

مقدار مصرف
با محاســبه حجم مقطع گروت ریزی و با در نظر گرفتن وزن 
مخصوص گروت آماده مي توان مقدار مصرف را مشخص نمود. 

نحوه اختالط
25 کیلوگرم پودر E. M. GROUT-C را بر حســب مقاومت 
نهایي و میزان کارایي مورد نیاز می توان با 2750 تا 3500 

سی سی آب مخلوط نمود.  
توجه 1: برای شروع عمل اختاط سطلی را انتخاب نمایید 
که ظرفیت حجم نهایی آب و پودر گروت را داشــته باشد 
و دوران حاصل از اختاط منجر به سرریز از سطل نگردد. 
توجه 2: مادامی که همزن برقی )دریل+پره( روشــن است 
پودر را به آب اضافه نمایید و تا حصول مخلوطی همگن و 

یکنواخت عمل اختاط را ادامه دهید. 
توجه 3:  همیشه آن مقدار پودر گروت را با آب مخلوط نمایید که  
در مدت زمان کمتر از 30 دقیقه در محل مورد نظر اجرا گردد. 
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توجه 4: در هنگام اســتفاده از گروت آمــاده ویژه، اضافه 
نمــودن هرگونه مواد افزودني دیگر و یا دانه بندي شــن و 

ماسه مجاز نمي باشد.  

روش اجرا
1-از قرارگرفتن بیس پلیت در محل تعیین شده، مطمئن 

شوید و ابعاد و اندازه ها را بررسي نمایید. 
2-صاف بودن و تراز بودن سطح بیس پلیت براي جلوگیري 

از ایجاد فضاي خالی اضافي کنترل شود.  
3-پیــش از اجرای گروت، بتن زیر بیس پلیت باید حداقل 

به سن 7 روز رسیده باشد. 
4-فاصلــه بین ســطح زیر بیس پلیــت و بتن حداقل 10 

میلی متر باشد.  
5-سطوح بتنی در تماس با گروت، سالم، زبر و بی عیب باشند. 
6-تمام مقاطع در تماس با گروت مانند ســطح باالي بتن 
و زیر بیس پلیت باید عاري از هرگونه ذرات سســت، گرد 
و غبار، چربي، روغن، زنگ زدگي و. . .   باشــند و از هرگونه 
آلودگي که احتماًل ایجاد عدم پیوســتگی و آسیب رسانی 
به کیفیت نهایی عملیات گروت ریزی را دارند، زدوده شوند.  
7-برای جلوگیــري از ترک خوردگي گروت، پیش از آغاز 
عملیات گروت ریزی بتن فونداسیون  باید با آب آشامیدني 
کامًا اشباع شــود.  ضمناً قالب ها باید کامًا نفوذ ناپذیر و 

فاقد جذب آب باشند. 
8-قالب ها  باید 25 تا 50 میلی متر باالتر از سطح بیس پلیت 

کار گذاشته شوند. 
9- در صــورت نیاز، گوشــه هاي قالب با کارگذاري قطعات 
مناسب به شرایط مطلوبي رسانیده شود تا گروت به راحتي 

در محل صحیح جریان یابد. 
10-گـروت باید از یک طرف ریخته شود و به قسمت های 
دیگر جریان پیــدا نماید.  در مواقعي که موضع اجرا گروت 
گسترده باشد بهتر است مقاطع با استفاده از قالب های موقت 
به قسمت های کوچکتر تقســـیم شوند.  این قالب ها اجازه 
مي دهند که گروت پیشروی مناسبی در مقطع داشته باشد. 
11- با تأمین فضاي خالی کافي در زیر بیس پلیت مي توان 

از باقي ماندن هواي اضافي جلوگیري نمود. 
12- بهترین دما براي اجراي گروت 5 تا 30 درجه سانتیگراد  
مي باشــد. در صورت باالتر بودن دما ، زمان گیرش سریع تر 
شــده و در صورت کمتر بودن دما زمــان گیرش اولیه به 

تاخیر خواهد افتاد . 
13- گروت ریخته شــده  باید تا 7 روز مرطوب نگه داشته شود 

و از تابش مســتقیم نور خورشــید محافظت گردد. این کار را 
مي توان با آب پاشــی مستمر یا استفاده از گونی مرطوب انجام 

داد. 

مشخصات فیزیکي وشیمیایي
حالت فیزیکي: پودر

رنگ: خاکستري
2/35±0/1 g/cm3 :وزن مخصوص گروت آماده

یون کلر: ندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری: دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: 10+  تا 30+ درجه سانتیگراد 

نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.  
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 
این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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گروت آماده درشت دانه
E.M.GROUT-CL

E.M.GROUT-CL یک مالت آماده درشــت دانه بر پایه ســیمان بــا مقاومت زیاد و بدون 
انقباض مي باشد. این ماده با توجه به ساختار ویژه و دانه بندی اجزای سازنده اش با حداکثر 
اندازه اسمی 12/5 میـــلی متر براي پرنـمودن فضـــاي خالي زیر بیــس پلیت ها، اجـراي 
فونداســیون هاي ماشین آالت سنگین و زیرســازي هاي فوالدي و ثابت ســازي ستون هاي 

پیش ساخته در ضخامت های بیشتر از 100 میلی متر بسیار مناسب مي باشد.

خواص و اثرات
پایداری در برابر بارهای استاتیکی زیاد 	 
بدون ترک خوردگی پس از سخت شدن	 
بدون انقباض	 
سرعت سخت شدن زیاد پس از اجرا	 
مقاومت اولیه زیاد و قابلیــت بارگذاری زودهنگام و 	 

بهره برداری سریع از سازه
دانه بندی ویژه سنگدانه	 
سهولت اختالط با آب و حصول رواني مطلوب	 

موارد کاربرد
1- پرنمودن فضاي خالي زیر بیس پلیت ها یا صفحه ستون ها
2- اجراي فونداسیون هاي ماشین آالت سنگین و نصب آن ها
3- زیرسازي هاي فوالدي و ثابت سازي ستون هاي پیش ساخته

4- پرنمودن فضای اطراف آرماتورها و انکربولت ها
5- امکان پرنمودن حفره ها، شکاف ها وگودال ها

مقدار مصرف
با محاسبه حجم مقطع گروت ریزی و با در نظر گرفتن وزن 
مخصوص گروت آماده مي توان مقدار مصرف را مشــخص 

نمود.

نحوه اختالط
25 کیلوگرم پودر E.M.GROUT-CL را بر حســب مقاومت 
نهایي و مقدار کارایي مورد نیاز می توان با 2625 تا 3250 

سی سی آب مخلوط نمود. 
توجه 1: برای شــروع عمل اختاط سطلی را انتخاب کنید 
که ظرفیت حجم نهایی آب و پودر گروت را داشــته باشد 
و دوران حاصل از اختاط منجر به سرریز از سطل نگردد.

توجه 2: مادامی که همزن برقی )دریل+پره( روشــن است 
پودر را به آب اضافه نمایید و تا حصول مخلوطی همگن و 

یکنواخت عمل اختاط را ادامه دهید.
توجه 3: همیشــه آن مقدار پودر گــروت را با آب مخلوط 
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نمایید که  در مدت زمان کمتر از 30 دقیقه در محل مورد 
نظر اجرا گردد.

توجه 4: در هنگام استفاده از گروت آماده درشت دانه، اضافه 
نمودن هرگونه مواد افزودني دیگر و یا دانه بندي شن و ماسه 

مجاز نمي باشد.

روش اجرا
1-از قرارگرفتن بیس پلیت در محل تعیین شده، مطمئن 

شوید و ابعاد و اندازه ها را بررسي نمایید.
2-صاف بودن و تراز بودن سطح بیس پلیت براي جلوگیري 

از ایجاد فضاي خالي اضافي کنترل شود.
3-پیــش از اجرای گروت، بتن زیر بیس پلیت باید حداقل 

به سن 7 روز رسیده باشد.
4-فاصله بین ســطح زیر بیس پلیــت و بتن حداقل 100 

میلی متر باشد. 
5-ســطوح بتنی در تماس با گروت، ســالم، زبر و بی عیب 

باشند.
6-تمام مقاطع در تماس با گروت مانند ســطح باالي بتن 
و زیر بیس پلیت باید عاري از هرگونه ذرات سســت، گرد 
و غبــار، چربي، روغن، زنگ زدگي و ... باشــند و از هرگونه 
آلودگي که احتمال ایجاد عدم پیوســتگی و آسیب رسانی 
به کیفیت نهایی عملیات گروت ریزی را دارند زدوده شوند. 
7-برای جلوگیــري از ترک خوردگي گروت، پیش از آغاز 
عملیات گروت ریزی بتن فونداسیون  باید با آب آشامیدني 
کامًا اشــباع شــود. ضمناً قالب ها باید کامًا نفوذ ناپذیر و 

فاقد جذب آب باشند.
8-قالب ها  باید 25 تا 50 میلی متر باالتر از سطح بیس پلیت 

کار گذاشته شوند.
9-در صــورت نیاز، گوشــه هاي قالب با کارگذاري قطعات 
مناسب به شرایط مطلوبي رسانیده شود تا گروت به راحتي 

در محل صحیح جریان یابد.
10-گـروت باید از یک طرف ریخته شود و به قسمت های 
دیگــر جریان پیدا نماید. در مواقعي که موضع اجرا گروت 
گســترده باشد، بهتر اســت مقاطع با استفاده از قالب های 
موقت به قسمت های کوچکتر تقســـیم شوند. این قالب ها 
اجازه مي دهند که گروت پیشروی مناسبی در مقطع داشته 

باشد.
11- با تأمین فضاي خالي کافي در زیر بیس پلیت مي توان 

از باقي ماندن هواي اضافي جلوگیري نمود.
12- بهترین دما براي اجراي گروت 5 تا 30 درجه سانتیگراد  

مي باشــد. در صورت باالتر بودن دما ، زمان گیرش سریع تر 
شــده و در صورت کمتر بودن دما زمــان گیرش اولیه به 

تأخیر خواهد افتاد .
13- گروت ریخته شــده  باید تا 7 روز مرطوب نگه  داشته 
شــود و از تابش مستقیم نور خورشــید محافظت گردد. 
این کار را مي توان با آب پاشــی مستمر یا استفاده از گونی 

مرطوب انجام داد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: پودر

رنگ: خاکستری
2/30±0/1 g/cm3:وزن مخصوص گروت آماده

یون کلر: ندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهــداری: دور از رطوبت و تابش مســتقیم نور 
خورشید

بهترین دمای نگهداری:10+ تا 30+ درجه سانتیگراد 
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

توجــه: برای ضخامت های کمتر از 100 میلی متر از گروت 
آماده ویژه E.M.GROUT-C استفاده شود.

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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گروت آماده ویژه-منبسط شونده
E.M.GROUT-CE

E.M.GROUT-CE یک مالت آماده بر پایه ســیمان با مقاومت زیاد و انبســاط کنترل شونده 
مي باشد. این ماده با توجه به ساختار ویژه و دانه بندی اجزا سازنده اش براي پرنمودن فضاي 
خالي زیر بیس پلیت ها، اجراي فونداسیون هاي ماشین آالت سنگین و زیرسازي هاي فوالدي 

و ثابت سازي ستون هاي پیش ساخته بسیار مناسب مي باشد.
این ماده بر اساس استاندارد زیر قابل ارزیابی می باشد:

ASTM C1107

خواص و اثرات
پایداری در برابر بارهای استاتیکی زیاد 	 
بدون ترک خوردگی پس از سخت شدن	 
بدون انقباض	 
امکان ایجاد انبساط های کنترل شده	 
سرعت سخت شدن زیاد پس از اجرا	 
مقاومت اولیه زیاد و قابلیــت بارگذاری زودهنگام و 	 

بهره برداری سریع از سازه
سهولت اختالط با آب و حصول رواني مطلوب	 

موارد کاربرد
1- پرنمودن فضاي خالي زیر بیس پلیت ها یا صفحه ستون ها
2- اجراي فونداسیون هاي ماشین آالت سنگین و نصب آن ها
3- زیر سازي هاي فوالدي و ثابت سازي ستون هاي پیش ساخته

4- پرنمودن فضای اطراف آرماتورها و انکربولت ها
5- امکان پرنمودن حفره ها، شکاف ها وگودال ها

مقدار مصرف
با محاســبه حجم مقطع گروت ریزی و با در نظر گرفتن وزن 
مخصوص گروت آماده مي توان مقدار مصرف را مشخص نمود.

نحوه اختالط
25 کیلوگــرم پودر E.M.GROUT-CE را بر حســب مقاومت 
نهایــي و میزان کارایي مورد نیــاز می توان با 2750 تا 3500 

سی سی آب مخلوط نمود. 
توجه 1: برای شروع عمل اختاط سطلی را انتخاب کنید که 
ظرفیت حجم نهایی آب و پودر گروت را داشته باشد و دوران 

حاصل از اختاط منجر به سرریز از سطل نگردد.
توجه 2: مادامی که همزن برقی )دریل+پره( روشــن است 
پودر را به آب اضافه نمایید و تا حصول مخلوطی همگن و 

یکنواخت عمل اختاط را ادامه دهید.
توجه 3: همیشه آن مقدار پودر گروت را با آب مخلوط نمایید که  
در مدت زمان کمتر از 30 دقیقه در محل مورد نظر اجرا گردد.
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توجه 4: در هنگام اســتفاده از گــروت، اضافه نمودن هرگونه 
مواد افزودني دیگر و یا دانه بندي شن و ماسه مجاز نمي باشد.

روش اجرا
1-از قرارگرفتــن بیس پلیت در محل تعیین شــده، مطمئن 

شوید و ابعاد و اندازه ها را بررسي نمایید.
2-صاف بودن و تراز بودن سطح بیس پلیت براي جلوگیري از 

ایجاد فضاي خالي اضافي کنترل شود.
3-پیــش از اجرای گروت، بتن زیر بیس پلیت باید حداقل به 

سن 7 روز رسیده باشد.
4-فاصلــه بین ســطح زیر بیس پلیــت و بتن حداقل 10 

میلی متر باشد. 
5-ســطوح بتنی در تماس با گروت، ســالم، زبر و بی عیب 

باشند.
6-تمام مقاطع در تماس با گروت مانند ســطح باالي بتن 
و زیر بیس پلیت باید عاري از هرگونه ذرات سســت، گرد 
و غبــار، چربي، روغن، زنگ زدگي و ... باشــند و از هرگونه 
آلودگي که احتمال ایجاد عدم پیوســتگی و آسیب رسانی 
به کیفیت نهایی عملیات گروت ریزی را دارند زدوده شوند. 
7-برای جلوگیــري از ترک خوردگي گروت، پیش از آغاز 
عملیات گروت ریزی بتن فونداسیون  باید با آب آشامیدني 
کامًا اشــباع شــود. ضمناً قالب ها باید کامًا نفوذ ناپذیر و 

فاقد جذب آب باشند.
8-قالب ها  باید 25 تا 50 میلی متر باالتر از سطح بیس پلیت 

کار گذاشته شوند.
9-در صــورت نیاز، گوشــه هاي قالب با کارگذاري قطعات 
مناسب به شرایط مطلوبي رسانیده شود تا گروت به راحتي 

در محل صحیح جریان یابد.
10-گـروت باید از یک طرف ریخته شود و به قسمت های 
دیگر جریان پیدا نماید. در مواقعي که موضع اجرا گروت 
گسترده باشد بهتر است مقاطع با استفاده از قالب های موقت 
به قسمت های کوچکتر تقسـیم شوند. این قالب ها اجازه 
مي دهند که گروت پیشروی مناسبی در مقطع داشته باشد.

11- با تأمین فضاي خالي کافي در زیر بیس پلیت مي توان 
از باقي ماندن هواي اضافي جلوگیري نمود.

12- بهترین دما براي اجراي گروت 5 تا 30 درجه سانتیگراد  
مي باشــد. در صورت باالتر بودن دما ، زمان گیرش سریع تر 
شــده و در صورت کمتر بودن دما زمــان گیرش اولیه به 

تأخیر خواهد افتاد .
13- گروت ریخته شــده  باید تا 7 روز مرطوب نگه داشــته 

شــود و از تابش مستقیم نور خورشــید محافظت گردد. 
این کار را مي توان با آب پاشــی مستمر یا استفاده از گونی 

مرطوب انجام داد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: پودر

رنگ: خاکستری
2/35±0/1 g/cm3 :وزن مخصوص گروت آماده

یون کلر: ندارد

مالحظات
مدت نگهداری:یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهــداری: دور از رطوبت و تابش مســتقیم نور 
خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد 
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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گروت توانمند
ABAGROUT-HP

ABAGROUT-HP یک مالت آماده بر پایه ســیمان، با استحکام بسیار زیاد و بدون انقباض با 
حداکثر اندازه ســنگدانه 5  میلی متر مي باشد. این ماده با توجه به ساختار ویژه و دانه بندی 
اجزای ســازنده اش براي پرنمودن فضاي خالي زیر بیس پلیت ها، اجراي فونداســیون هاي 
ماشین آالت سنگین و زیرسازي هاي فوالدي و ثابت سازي ستون هاي پیش ساخته در صنایع 
مختلف بسیار مناســب مي باشد. فرموالسیون ویژه ABAGROUT-HP دستیابی به مقاومت های 

مکانیکی بسیار باال را به راحتی ممکن می سازد. 
این ماده بر اساس استاندارد زیر قابل ارزیابی می باشد:

ASTM C1107

خواص و اثرات
روانی و سیالیت زیاد	 
قابلیت حفظ کارایی باال به مدت طوالنی	 
مقاومت های مکانیکی بسیار زیاد 	 
انبساط  کنترل شده برای افزایش صلبیت و چسبندگی 	 

بین فونداسیون و بیس پلیت
نسبت آب به مواد سیمانی بسیار پایین	 
مقاومت بســیار باال در مقابل نفوذ آب و یون کلراید و 	 

عوامل مخرب محیطی
بدون انقباض و ترک خوردگی پس از سخت شدن	 
سرعت سخت شدن زیاد پس از اجرا	 
سهولت اختالط با آب و حصول رواني مطلوب 	 
قابلیت پمپاژ حتی در دماهای پایین	 

 موارد کاربرد
1- پرنمودن فضاي خالي زیر بیس پلیت ها 

2- اجراي فونداسیون هاي ماشین آالت سنگین و نصب آن ها
3- زیرسازي هاي فوالدي و ثابت سازي ستون هاي پیش ساخته 

4- پرنمودن فضای اطراف آرماتورها و انکربولت ها
5- امکان پرنمودن حفره ها، شکاف ها وگودال ها 

6- سازه   ها و کوره های صنایع ذوب فلزات
7- انواع کارخانجات صنایع شــیمیایی، کاغذ، پاالیشگاه  و 

تصفیه خانه ها
8- ثابت سازی ریل جرثقیل ها، پایه پل ها، واحدهای تولیدی 

قطعات پیش ساخته بتنی

 مقدار مصرف 
با محاســبه حجم مقطع گروت ریزی و با در نظر گرفتن وزن 
مخصوص گروت آماده مي توان مقدار مصرف را مشخص نمود.

نحوه اختالط
25 کیلوگرم پودر ABAGROUT-HP را بر حســب مقاومت 
نهایي و میزان کارایي مورد نیاز می توان با 2250 تا 3000 

گرم آب مخلوط نمود. 
توجه 1: برای شــروع عمل اختاط سطلی را انتخاب کنید که 
ظرفیت حجم نهایی آب و پودر گروت را داشــته باشد و دوران 
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حاصل از اختاط منجر به سرریز از سطل نگردد.
توجه 2: مادامی که همزن برقی )دریل+پره( روشن است پودر 
را به آب اضافه نمایید و تا حصول مخلوطی همگن و یکنواخت 

عمل اختاط را ادامه دهید.
توجه 3: همیشه آن مقدار پودر گروت را با آب مخلوط نمایید که  
در مدت زمان کمتر از 20 دقیقه در محل مورد نظر اجرا گردد.

توجه 4: در هنگام اســتفاده از گروت آماده ریزدانه، اضافه 
نمــودن هرگونه مواد افزودني دیگر و یا دانه بندي شــن و 

ماسه مجاز نمي باشد. 

روش اجرا
1- از قرارگرفتن بیس پلیت در محل تعیین شده، مطمئن 

شوید و ابعاد و اندازه ها را بررسي نمایید.
2- صاف بودن و تراز بودن سطح بیس پلیت براي جلوگیري 

از ایجاد فضاي خالي اضافي کنترل شود. 
3- پیش از اجرای گروت، بتن زیر بیس پلیت مي بایســت 

حداقل به سن 7 روز رسیده باشد.
4- فاصله بین ســطح زیر بیس پلیــت و بتن حداقل 10 

میلی متر باشد. 
5- سطوح بتنی در تماس با گروت، سالم، زبر و بی عیب باشند.

6- تمام مقاطع در تماس با گروت مانند ســطح باالي بتن 
و زیر بیس پلیت باید عاري از هرگونه ذرات سســت، گرد 
و غبــار، چربي، روغن، زنگ زدگي و ... باشــند و از هرگونه 
آلودگي که احتمال ایجاد عدم پیوســتگی و آسیب رسانی 
به کیفیت نهایی عملیات گروت ریزی را دارند زدوده شوند. 
7- بــرای جلوگیري از ترک خوردگي گروت، پیش از آغاز 
عملیات گروت ریزی بتن فونداسیون  باید با آب آشامیدني 
کامًا اشباع شــود. ضمناً قالب ها باید کامًا نفوذ ناپذیر و 

فاقد جذب آب باشند.
8- قالب هــا  باید 25 تا 50 میلی متر باالتر از ســطح بیس 

پلیت کار گذاشته شوند. 
9- در صورت نیاز، گوشــه هاي قالب با کارگذاري قطعات 
مناسب به شرایط مطلوبي رسانیده شود تا گروت به راحتي 

در محل صحیح جریان یابد.
10-گروت باید از یک طرف ریخته شود و به قسمت های 
دیگر جریان پیدا نماید. در مواقعي که موضع اجرای گروت 
گسترده باشد، بهتر است مقاطع با استفاده از قالب های موقت 
به قسمت های کوچکتر تقسـیم شوند. این قالب ها  اجازه 
مي دهند که گروت پیشروی مناسبی در مقطع داشته باشد.

11- با تأمین فضاي خالي کافي در زیر بیس پلیت مي توان 

از باقي ماندن هواي اضافي جلوگیري نمود.
12- بهترین دما براي اجراي گروت 5 تا 30 درجه سانتیگراد  
مي باشــد در صورت باالتر بودن دما ، زمان گیرش سریع تر 
شــده و در صورت کمتر بودن دما زمــان گیرش اولیه به 

تأخیر خواهد افتاد .
13- گروت ریخته شــده  باید تا 7 روز مرطوب نگه داشــته 
شــود و از تابش مستقیم نور خورشــید محافظت گردد. 
این کار را مي توان با آب پاشــی مستمر یا استفاده از گونی 

مرطوب انجام داد.

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: پودر

رنگ: خاکستری
2/3±0/1 g/cm3  :وزن مخصوص گروت آماده

درصد آب به پودر: 9 تا 12 درصد
یون کلر: ندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری: دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد 

نوع بسته بندی: کیسه  25 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. 
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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جدول مقایسه ویژگی هاي گروت ها

گروت آماده نام ماده
گروت آماده گروت آمادهریزدانه

ویژه
گروت آماده 

درشت دانه
گروت آماده 
گروت اپوکسی گروت توانمندمنبسط شونده

1000
گروت اپوکسی 

کم حرارت زا
گروت اپوکسی 

کم حرارت زا
گروت اپوکسی 

G30

E.M.GROUTکد ماده
CM

ABAGROUT
C2

E.M.GROUT
C

E.M.GROUT
CL

E.M.GROUT
CE

ABAGROUT
HP

 E.M.EPOXY
GROUT-1000

ABADUR
G3

ABADUR
G3 LE

ABADUR
G30

اپوکسیاپوکسیاپوکسیاپوکسیسیمانیسیمانیسیمانیسیمانیسیمانیسیمانیبنیان شیمیاییویژگی

حدود مقاومت 
)MPa( فشاری

110353020303090206075 روزه

3255045404060100808090 روزه

7306050505075105959095 روزه

----28458065606085روزه )سیمانی(

)g/cm3( 0/10±0/102/00±0/102/10±0/102/0±0/102/10±0/102/30±0/102/35±0/102/30±0/102/35±0/102/40±2/30وزن مخصوص

)mm( 100-15035-15035-10035-10010-10020-30020-100100-5020-3010-10ضخامت اجرا

زیرسازی و نصب ماشین آالت ایستا کاربرد*
**********بدون ضربه

زیرسازی و نصب ماشین آالت دارای 
*****-----ضربه یا لرزش شدید

عملیات نصب تجهیزات تحت بار 
****------دینامیکی 

پر نمــودن فـضای خـــالی زیر 
**********بیس پلیت ها

*****-----ریل جرثقیل ها و واحدهای متحرک

*-**------مقاومت فشاری اولیه خیلی زیاد

****------مقاومت شیمیایی باال

* انتخاب گزینه مناسب در نهایت باید با در نظر گرفتن ضخامت و شرایط محیط اجرا صورت پذیرد.
مقایسه برخی از ویژگی های گروت های بنیان اپوکسی:
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گروت آماده نام ماده
گروت آماده گروت آمادهریزدانه

ویژه
گروت آماده 

درشت دانه
گروت آماده 
گروت اپوکسی گروت توانمندمنبسط شونده

1000
گروت اپوکسی 

کم حرارت زا
گروت اپوکسی 

کم حرارت زا
گروت اپوکسی 

G30

E.M.GROUTکد ماده
CM

ABAGROUT
C2

E.M.GROUT
C

E.M.GROUT
CL

E.M.GROUT
CE

ABAGROUT
HP

 E.M.EPOXY
GROUT-1000

ABADUR
G3

ABADUR
G3 LE

ABADUR
G30

اپوکسیاپوکسیاپوکسیاپوکسیسیمانیسیمانیسیمانیسیمانیسیمانیسیمانیبنیان شیمیاییویژگی

حدود مقاومت 
)MPa( فشاری

110353020303090206075 روزه

3255045404060100808090 روزه

7306050505075105959095 روزه

----28458065606085روزه )سیمانی(

)g/cm3( 0/10±0/102/00±0/102/10±0/102/0±0/102/10±0/102/30±0/102/35±0/102/30±0/102/35±0/102/40±2/30وزن مخصوص

)mm( 100-15035-15035-10035-10010-10020-30020-100100-5020-3010-10ضخامت اجرا

زیرسازی و نصب ماشین آالت ایستا کاربرد*
**********بدون ضربه

زیرسازی و نصب ماشین آالت دارای 
*****-----ضربه یا لرزش شدید

عملیات نصب تجهیزات تحت بار 
****------دینامیکی 

پر نمــودن فـضای خـــالی زیر 
**********بیس پلیت ها

*****-----ریل جرثقیل ها و واحدهای متحرک

*-**------مقاومت فشاری اولیه خیلی زیاد

****------مقاومت شیمیایی باال

E.M.EPOXY GROUT-1000 < ABADUR-G3 < ABADUR-G3 LE < ABADUR-G30سیالیت )روانی(

ABADUR-G3 LE< ABADUR-G3 < E.M.EPOXY GROUT-1000 < ABADUR-G30 حرارت زایی

ABADUR-G3 LE < ABADUR-G3 = ABADUR-G30 < E.M.EPOXY GROUT-1000مقاومت فشاری 7 روزه
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چسب کاشت میلگرد
چسب های تزریق اپوکسی
مالت های اپوکسی
چسب بتن اپوکسی
چسب بتن
ترمیم کننده بتن
ترمیم کننده های بتن ویژه

ترمیم کننده بتن پر مقاومت 
اسموزر
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ترمیم بتن و مقاوم سازی
 REPAIR & STRENGTHENING OF

CONCRETE STRUCTURES



چسب کاشت میلگرد
ABABOND RA-500

ABABOND RA-500 یک چسب اپوکسی دو جزیی با کارایی بسیار باال جهت کاشت میلگرد 
و انکر بولت داخل بتن اســت. نوع ویژه رزین و هاردنر استفاده شده در ساختار این چسب 
باعث می شود تا زمان کارپذیری آن حتی در دماهای زیاد، طوالنی باشد. این چسب تحمل 

بارگذاری بسیار زیادی داشته و در انواع عملیات سنگین مهندسی قابل استفاده است.

خواص و اثرات

چسبندگي بسیار زیاد به بتن و میلگرد	 
امکان کاشت میلگرد در بتن هاي سبک 	 
زمان کارپذیری مناسب	 
محافظت از میلگرد، انکربولت، رول بولت، راد و ...	 
سخت شدن بدون تغییر حجم و ایجاد فشار بر روی بتن	 
تحمل بارگذاری بسیار زیاد	 
مقاومت شیمیایی عالی	 
فاقد حالل و مواد آلی فرار 	 
اجرای سریع و آسان	 
مناسب برای تمام فصول	 

موارد کاربرد
1- کاشت میلگرد، انکربولت، رول بولت، راد و ...

2- چسباندن مقاطع فلزي به بتن، سنگ، آجر و ...
3- نصب و ثابت سازي قطعات

4- مناسب برای بهسازی لرزه ای
5- استفاده در بتن های دارای ترک و بدون ترک

6- نصب مقاطع فلزی یا پلیت بر روی بتن بدون اســتفاده 
از بولت

7- مناسب برای مقاوم سازی مقاطع مختلف

Φ )mm( قطر میلگردΦ 8Φ 10Φ 12Φ 14Φ 16Φ18Φ 20Φ 22Φ 25Φ 28Φ 32Φ 36Φ 40

)mm( 12141820222426283036404246قطر سوراخ با دریل
)mm( 90100115135145165185200220280310400800عمق سوراخ

)mm( 8595110130140160180190210270300390790عمق اسمی کاشت میلگرد
)mm( 1101301401801902102302702903403805301100حداقل ضخامت بتن

8558292116129753210/5تعداد سوراخ های پر شده با هر کارتریج

مقدار مصرف

در مورد میلگرد با قطر 36 و 40، اطاعات بر اساس بیشترین عمق کاشت مورد نیاز ارائه شده و بنا به شرایط پروژه و نوع طراحی سازه قابل تغییر است.
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آماده سازی سوراخ
پــس از ســوراخ کاری بــا اســتفاده از متــه مناســب 
مطابــق بــا اندازه هــای توصیــه شــده، ابتــدا بایــد داخــل 
ــل  ــپس داخ ــود. س ــز ش ــاد تمی ــار ب ــا فش ــوراخ ها ب س
ــا قطــری بزرگتــر  ــرس ب ــا اســتفاده از یــک ب ســوراخ  ب
ــا ذرات  ــده ت ــز ش ــل تمی ــور کام ــوراخ، به ط ــر س از قط
ــا  ــوراخ ها ب ــل س ــدداً داخ ــد. مج ــن برون ــت از بی سس
ــاد تمیــز شــود. از عــدم وجــود گــرد و خــاک،  فشــار ب
باقیمانده هــای سســت، آب، یــخ، چربــی و ســایر مــواد 
آلــوده کننــده پیــش از اجــرا اطمینــان حاصــل فرماییــد. 
ــت  ــش ظرفی ــث کاه ــب باع ــازی مناس ــدم آماده س ع

ــذاری خواهــد شــد. بارگ
توجــه1: وجــود آلودگــی نظیــر روغــن در هــوای فشــرده 

باعــث کاهــش چســبندگی خواهــد شــد.
ــه  ــودی ب ــوراخ های عم ــزکاری س ــت تمی ــه2: جه توج

هیــچ وجــه از آب اســتفاده نشــود.
توجــه3: در زمــان اجــرای چســب کاشــت بایــد داخــل 

ــند. ــک باش ــوراخ ها خش س

روش اجرا
ـــو  ـــج دوقل ـــه صـــورت یـــک کارتری ABABOND RA-500 ب
عرضـــه می شـــود. پیـــش از مصـــرف بایـــد درپـــوش 
ـــن آن  ـــتاتیک جایگزی ـــر اس ـــده و میکس ـــته ش آن برداش
ـــوی  ـــگ دوقل ـــد داخـــل تفن ـــج بای ـــردد. ســـپس کارتری گ
متناســـب بـــا آن قـــرار گرفتـــه و تزریـــق مـــواد بـــا فشـــردن 
ـــدم  ـــان از ع ماشـــه انجـــام شـــود. جهـــت حصـــول اطمین
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ـــس  ـــه داخـــل ســـوراخ، پ ـــوط نشـــده ب ورود چســـب مخل
ـــمت  ـــدن قس ـــارج ش ـــه و خ ـــردن ماش ـــار فش ـــد ب از چن
ابتدایـــی مـــواد، تزریـــق بـــه داخـــل ســـوراخ ها آغـــاز 
شـــود. تزریـــق چســـب بایـــد از انتهـــای ســـوراخ بـــه طـــور 
ـــوس  ـــل آن محب ـــوا داخ ـــا ه ـــود ت ـــام ش ـــت انج یکنواخ
نگـــردد. در صورتـــی کـــه طـــول میکســـر اســـتاتیک 
ـــد،  ـــی نباش ـــوراخ ها کاف ـــل س ـــه داخ ـــق ب ـــت تزری جه
ـــه  ـــازک و اضاف ـــک شـــیلنگ ن ـــا اســـتفاده از ی ـــوان ب می ت
ـــه طـــول  ـــه خروجـــی میکســـر اســـتاتیک ب نمـــودن آن ب
ـــدازه  ـــه ان ـــاً ب ـــد تقریب ـــوراخ بای ـــید. س ـــر رس ـــورد نظ م
ـــا را  ـــود. میلگرده ـــر ش ـــب پ ـــا چس ـــش ب ـــوم از طول دوس
ـــاک  ـــی و پ ـــای مکانیک ـــا روش ه ـــي ب ـــگ زدای ـــس از زن پ
ـــل  ـــده، در داخ ـــواد آالین ـــا م ـــي ی ـــه چرب ـــودن هرگون نم
ســـوراخ ها قـــرار داده و بـــا چرخانیـــدن از در تمـــاس 
قـــرار گرفتـــن کامـــل ســـطوح میلگـــرد بـــا چســـب 

ـــد.  ـــل فرمایی ـــان حاص ـــت اطمین کاش
ـــرا  ـــت روش اج ـــان از صح ـــول اطمین ـــور حص ـــه منظ ب
در شـــرایط مختلـــف بـــا کارشناســـان فنـــی شـــرکت 
آبادگـــران جهـــت دریافـــت مشـــاوره تمـــاس حاصـــل 

فرماییـــد.
توجه1: تازمانی که چسب کاشت به گیرش اولیه نرسیده، 

میلگرد را داخل سوراخ جابه جا نکنید.
ـــا  ـــد دیواره ه ـــا بای ـــری حتم ـــورت کرگی ـــه 2: در ص توج

ـــود. ـــزار مناســـب مضـــرس ش ـــا اب ب

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
 1/40 ±0/05 :)g/cm³( وزن مخصوص

100 :)MPa( ]مقاومت فشاري ]پس از 7 روز
16 :)MPa(  ]مقاومت چسبندگی]پس از 7 روز

5-40 :)°C( دمای زیرآیند
5-40 :)°C(  دمای محیط اجرا

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

ــت و  شــرایط نگهــداری: بســته بندی اولیــه، دور از رطوب
ــور خورشــید یخ زدگــی و تابــش مســتقیم ن

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: کارتریج دوقلوی 600 میلی لیتری

حفاظت و ایمنی
ایــن محصــول آتــش گیــر اســت. بایــد از گرمــا و شــعله 
مســتقیم دور نگــه داشــته شــود. در ظــرف را بســته نگــه 
داریــد. محیــط اجــرا بایــد دارای سیســتم تهویــه مناســب 
باشــد. از تمــاس مســتقیم و دائمــی با پوســت جلــو گیری 
کنیــد. درصــورت بلعیــده شــدن فــوراً بــه پزشــک مراجعه 
شــود. از تحریــک مصــدوم بــه تهــوع خــودداری نماییــد. 
ــی  ــات ایمن ــه اطاع ــه برگ ــتر ب ــات بیش ــرای اطاع ب

)MSDS( مراجعــه شــود.
ــوارد  ــای سربســته م ــط ه در صــورت اســتفاده در محی
ایمنــی زیــر را بــرای جلوگیــری از آتــش ســوزی، انفجــار 

و آســیب رســیدن بــه ســامتی رعایــت نماییــد:
ــدار 	  ــه مق ــگام اجــرا و خشــک شــدن ســطح ب در هن

ــد. ــه محیــط وارد کنی ــازه ب ــی هــوای ت کاف
ــب 	  ــی مناس ــزات ایمن ــتکش و تجهی ــک، دس از ماس

ــد. ــتفاده کنی اس
هرگونــه جرقــه، جوشکاری،کشــیدن ســیگار و روشــن 	 

کــردن شــعله در محیــط اجــرا ممنــوع اســت.
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برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

جدول زمان کارپذیری و زمان پخت چسب 
کاشت میلگرد جهت بارگذاری: 

دما
)درجه 

سانتیگراد(

زمان 
کارپذیری 

زمان گیرش 
اولیه

زمان گیرش 
نهایی

یک هفته24ساعت6 ساعت5
4روز20ساعت5 ساعت15 
3روز10ساعت20 دقیقه25
2روز6 ساعت15دقیقه35
1 روز4 ساعت8 دقیقه45

زمان کارپذیری : مدت زمانی که پس از مخلوط شــدن دو جزء، 
مواد قابل کارپذیری است.

زمان گیرش اولیه: مدت زمانی که طول می کشــد تا میلگرد در 
جای خود ثابت شود.

زمــان گیرش نهایی: مــدت زمانی که پس از آن می توان بر روی 
میلگرد بارگذاری انجام شود.
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چسب تزریق اپوکسی
ABAINJECT EP-110

ABAINJECT EP-110 یک چســب تزریق بدون حالل، بر پایه رزین اپوکسی اصالح شده و 
هاردنرهای ویژه می باشد. ویسکوزیته این چسب به گونه ای تنظیم شده است که تزریق  آن 
درون ترک به خوبی انجام می گیرد و موجب اتصال مجدد ترک و بازسازی بتن می شود. این 

محصول مطابق با الزامات استاندارد EN 1504-5 و ASTM C881 طراحی شده است.

خواص و اثرات
نفوذ به عمق ترک	 
حفاظت در برابر نفوذ و ایجاد خاصیت ضد آبی	 
بازیابی مقاومت سازه ای مقاطع دارای ترک	 
اجرای آسان	 
چسبندگی بسیار زیاد به سطوح بتنی و مقاطع ترک	 
مقاومت مکانیکی اولیه و نهایي زیاد	 
مقاومت شیمیایی خوب	 

موارد کاربرد
1- قابلیت تزریق در انواع ترک بتن سازه ای، آجر و چوب

2- تزریق پر فشار درون ترک های عمودی و افقی
3- آب بندی مقاطع دارای ترک 

4 -افزایش استحکام مقاطع بتنی دارای ترک

مقدار مصرف
مقدار مصرف به ابعاد ترک بســتگی داشــته و این میزان 
از طریق محاســبه ضخامت، طول و عمــق ترک ارزیابی 

می گردد.

آماده سازی سطح
سطح ترک باید عاری از هر گونه چربي، گرد و غبار، روغن، 
رطوبت و ذرات سســت باشد. ســطح مورد نظر را توسط 
دســتگاه سندباســت یا ابزارهاي مخصوص آماده سازی 
نموده و قسمت های سست و ناپایدار بتن را خارج نمایید. 
پکرهای مناســب را در فواصل منظم در مســیر شــکاف 
ترک جایگذاری کرده و به وسیله مواد مناسب از خانواده 
ABADUR  بپوشانید. از راه رفتن بر روی مقاطع اجرا شده 

تا حداقل 24 ساعت خودداری فرمایید.

روش اجرا
ABAINJECT EP-110  در دو بســته بندی جداگانــه عرضه 
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برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

می شــود. همواره دو بســته بندی را به طــور کامل با هم 
 )Pot Life(  مخلــوط کنید. مخلوط بایــد در زمان کاربری

ذکر شده اجرا گردد.
1-جزء A  و B را به طور جداگانه در زیر میکسر هم بزنید.

2- جزء B را به جزء A اضافه کرده و به خوبی در زیر میکسر 
با دور 300-200 دور در دقیقه با هم مخلوط کنید.

3- میکس مواد را به مدت ســه دقیقه ادامه دهید تا یک  
مخلوط یکنواخت و همگن به دســت آید. از میکس شدن 
مــواد در کناره های ظرف مطمئن شــوید. از افزایش دور 
میکسر خودداری نمایید چراکه موجب ورود هوای اضافی 

به داخل مخلوط خواهد شد.
4- مخلوط را درون پمپ تزریق با فشــار باال ریخته و آن 
را درون ترک از طریق پکرهای نصب شــده تزریق نمایید. 
جهت اطاعات بیشتر در خصوص نحوه تزریق با مشاورین 
خود در شــرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران تماس 

بگیرید.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی: مایع ویسکوز
رنگ:     جزءA: سفید
             جزءB: سیاه

         مخلوط : خاکستری
 1/3±0/1 g/cm³ :وزن مخصوص

2:1 :)A:B( نسبت ترکیب اجزا
درصد جامد: 100 %

~50 :)N/mm2(  مقاومت فشاري
~35 :)N/mm2( مقاومت خمشي
~20 :)N/mm2( مقاومت کششي

چسبندگی به بتن )N/mm2(: 3-2/5)بیشتر از پیوستگی 
بتن(

زمان خشک شدن: 

دما
خشک شدن کاملقابل لمس)درجه سانتیگراد(

13 روز9 ساعت15

7 روز6 ساعت25 

4 روز4 ساعت40

 :)Pot Life( زمان کاربری
دمای مات
)درجه سانتیگراد(

152540

زمان کاربری
)دقیقه(

503020

توجــه:  بــا ازدیاد حجم انباشــت رزیــن و هاردنر پس از 
اختــاط، افزایش دما ســریع تر و در نتیجه زمان کاربری 

کوتاه تر خواهد شد. 

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت، یخ زدگی 
و تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بســته بندی: مجموع 2/4 کیلوگرم )جزءA: سطل 1/6 

کیلوگرمی، جزء B: سطل 0/8 کیلوگرمی(

حفاظت و ایمنی
این محصول آتش گیر اســت. باید از گرما و شعله مستقیم 
دور نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. محیط اجرا 
باید دارای سیســتم تهویه مناسب باشد. از تماس مستقیم 
و دائمی با پوســت جلوگیری کنید. درصورت بلعیده شدن 
فوراً به پزشــک مراجعه شــود. از تحریک مصدوم به تهوع 
خــودداری نمایید. برای اطاعات بیشــتر برگه اطاعات 

ایمنی  )MSDS( موجود می باشد.
در صورت استفاده در محیط های سربسته موارد ایمنی زیر 
را برای جلوگیری از آتش ســوزی، انفجار و آسیب رسیدن 

به سامتی رعایت نمایید:
در هنگام اجرا و خشــک شــدن سطح به مقدار کافی از 	 

هوای تازه را به محیط وارد کنید.
از ماسک، دستکش و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده 	 

کنید.
هرگونه جرقه، جوشکاری،کشیدن سیگار و روشن کردن 	 

شعله در محیط اجرا ممنوع است.
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چسب تزریق اپوکسی
ABAINJECT EPW-210

ABAINJECT EPW-210 چســب تزریق بدون حالل، بر پایه رزین اپوکســی اصالح شده و 
هاردنرهای ویژه می باشــد. این محصول در  سه ویسکوزیته زیاد، متوسط و کم تنظیم شده 
اســت که هر یک جهت تزریق در قسمت های مختلف ترک های خشک، مرطوب و یا پر از 
آب طراحی شده و موجب اتصال مجدد ترک و بازسازی بتن می شود. این محصول مطابق با 

الزامات استاندارد EN 1504-5 و ASTM C881 طراحی شده و مورد تایید می باشد.

خواص و اثرات
نفوذ به عمق ترک 	 
حفاظت در برابر نفوذ آب	 
بازیابی مقاومت سازه ای مقاطع دارای ترک	 
اجرای آسان	 
چسبندگی بسیار زیاد به سطوح بتنی و مقاطع ترک	 
مقاومت مکانیکی نهایي زیاد	 
مقاومت شیمیایی خوب	 

موارد کاربرد
1-  قابلیت تزریق در انواع ترک مرطوب و پر آب 

2- تزریق پر فشار درون ترک های عمودی و افقی
3- آب بندی مقاطع دارای ترک 

4 -افزایش استحکام مقاطع بتنی دارای ترک
مقدار مصرف

مقدار مصرف به ابعاد ترک بستگی داشته و این میزان از طریق 
محاسبه ضخامت، طول و عمق ترک ارزیابی می گردد.

آماده سازی سطح
ســطح ترک باید عاری از هر گونه چربــي، گرد و غبار، روغن و 
ذرات سست باشد. سطح مورد نظر را توسط دستگاه سندباست 
یا ابزارهاي مخصوص آماده ســازی نموده و قسمت های سست 
و ناپایــدار بتن را خارج نمایید. پکرهای مناســب را در فواصل 
منظم در مســـیر شکاف ترک جایـگذاری کرده و به وسـیـله 
منـــاسب از خانـواده ABADUR  MP  بپوشانید. در صورت عدم 
دسترســی به سطح ترک، ترک را به وسیله محلول آماده سازی 
ترک ETCHING SOLUTION شستشــو و آماده سازی نمایید. 
جهت انجام این کار محلول شستشو را به مدت 15 دقیقه از درون 
ترک عبور دهید و ســپس با آب شستشو دهید. جهت تکمیل 
فرآیند شستشو، مجدد محلول را به مدت 15 دقیقه از درون ترک 
عبور داده و سپس با عبور آب از درون ترک، آن را شستشو دهید.
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روش اجرا
ABAINJECT EPW-210  در دو بسته بندی جداگانه عرضه 
می شود. همواره دو بسته بندی را به طور کامل با هم مخلوط 
کنید. مخلوط باید در زمان کاربری  )Pot Life( ذکر شــده 

اجرا گردد.
1-جزء A  و B را به طور جداگانه در زیر میکسر هم بزنید.

2- جزء B را به جزء A اضافه کرده و به خوبی در زیر میکسر 
با دور 300-200 دور در دقیقه با هم مخلوط کنید.

3- میکس مواد را به مدت ســه دقیقه ادامه دهید تا یک  
مخلوط یکنواخت و همگن به دســت آید. از میکس شدن 
مــواد در کناره های ظرف مطمئن شــوید. از افزایش دور 
میکسر خودداری نمایید چراکه موجب ورود هوای اضافی 

به داخل مخلوط خواهد شد.
4- مخلوط را درون پمپ تزریق با فشــار باال ریخته و آن 
را درون ترک از طریق پکرهای نصب شــده تزریق نمایید. 
جهت اطاعات بیشتر در خصوص نحوه تزریق با مشاورین 
خود در شــرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران تماس 

بگیرید.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: مایع ویسکوز

رنگ: 
       جزءA: زرد   

EPW-210L
               

                                   جزءB: قرمز مایل به قهوه ای

        جزءA: سبز   
EPW-210M

             
                                   جزءB: قرمز مایل به قهوه ای

        جزءA: آبی    
EPW-210H

             
                                   جزءB: قرمز مایل به قهوه ای

:)A:B( نسبت ترکیب اجزا با توجه به ویسکوزیته
        100:40          EPW-210L  

           100:30          EPW-210M
       100:20          EPW-210H 

درصد جامد: 100 %
~40 :)N/mm2(  مقاومت فشاري
~30 :)N/mm2( مقاومت خمشي
~15 :)N/mm2( مقاومت کششي

زمان خشک شدن: 

دما
خشک شدن کاملقابل لمس)درجه سانتیگراد(

13 روز9 ساعت15

7 روز6 ساعت25 

4 روز4 ساعت40

 :)Pot Life( زمان کاربری
دما

)درجه سانتیگراد(
152540

زمان کاربری
)دقیقه(

503020

توجه:  با ازدیاد حجم انباشت رزین و هاردنر پس از اختاط، 
افزایش دما سریع تر و در نتیجه زمان کاربری کوتاه تر خواهد شد. 
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مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت، یخ زدگی 
و تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: 

 EPW-210L :              جزءA:    سطل  10    کیلوگرمی
   14کیلوگرم                 جزءB:    سطل   4     کیلوگرمی

EPW-210M :              جزءA:    سطل  12    کیلوگرمی
 15/6کیلوگرم                جزءB:    سطل  3/6   کیلوگرمی

EPW-210H :              جزءA:    سطل  12/5 کیلوگرمی
  15کیلوگرم                  جزءB:    سطل  2/5   کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این محصول آتش گیر اســت. باید از گرما و شعله مستقیم 
دور نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. محیط اجرا 
باید دارای سیســتم تهویه مناسب باشد. از تماس مستقیم 
و دائمی با پوست جلو گیری کنید. درصورت بلعیده شدن 
فوراً به پزشــک مراجعه شــود. از تحریک مصدوم به تهوع 
خــودداری نمایید. برای اطاعات بیشــتر برگه اطاعات 

ایمنی )MSDS( موجود می باشد.
در صورت استفاده در محیط های سربسته موارد ایمنی زیر 

را برای جلوگیری از آتش سوزی، انفجار و آسیب رسیدن به 
سامتی رعایت نمایید:

در هنگام اجرا و خشــک شــدن سطح به مقدار کافی از 	 
هوای تازه را به محیط وارد کنید.

   از ماسک، دستکش و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده 	 
کنید.

هرگونه جرقه، جوشکاری،کشیدن سیگار و روشن کردن 	 
شعله در محیط اجرا ممنوع است.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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مالت اپوکسی
ABADUR MP-25/45

ABADUR MP-25/45 یک مالت اپوکسی سازه ای بدون حالل، بر پایه رزین اپوکسی اصالح 
شــده و هاردنرهای ویژه می باشد که به صورت دو جزیی و تیکسوتروپیک و مناسب جهت 
اجرا در دمای 25 تا 45 درجه ســانتیگراد طراحی شده است. این ماده بر اساس استاندارد 
ASTM C881 نوع 1، 2 و 4 و دســته 3 طراحی شــده و در تمامی مقاطع افقی و عمودی انواع 

سازه ها قابل اجرا می باشد.

خواص و اثرات
چسبندگی بسیار زیاد به انواع سطوح	 
اختالط و اجرای آسان	 
خواص تیکسوتروپیک عالی: بدون شره و مناسب 	 

برای اجرا در سطوح عمودی و باالی سر
مناسب برای اجرا روی مقاطع بتنی خشک و  مرطوب	 
مقاومت مکانیکی اولیه و نهایی زیاد	 
سخت شدن بدون جمع شدگی	 
مقاوم در برابر مواد شیمیایی و ساینده	 
ناتراوا در برابر رطوبت و بخار آب	 
بدون نیاز به پرایمر	 
بدون حالل	 

موارد کاربرد
1- به عنوان یک چسب سازه ای جهت چسبانیدن انواع سطوح 
بتنی، سنگ های طبیعی، سرامیک، چوب، آجر، شیشه  و  آهن

2- ترمیم بتن در سطوح افقی، عمودی و باالی سر
3-پوشانیدن سطح ترک ها به منظور اجرای عملیات تزریق 

4- کاشت آرماتور، رولپاک و بولت در بتن و سنگ 
5- پرنمودن درزها و ترک های سازه ای غیر متحرک 

6- نصب پرده های آب بند پل ها
7- پوشــش روی سطوح الیاف کربن )FRP( و الیاف شیشه 

)GFRP(

مقدار مصرف
مقدار مصرف به خلل و فرج موجود در ســطح بســتگی 
دارد. به صورت متوسط جهت اجرای یک متر مربع مات 
اپوکســی با ضخامت 1 میلی متــر، 1500 تا 1600 گرم   

ABADUR MP-25/45  مورد نیاز خواهد بود. 

آماده سازی سطح
ســطوح محل اجرای مات اپوکسي باید عاري از هر گونه 
چربــي، گــرد و غبار، روغن، رطوبت و زنگ زدگي باشــد. 
ســطح مورد نظر را توسط دستگاه سندباست یا ابزارهاي 
مخصوص آماده ســازی نموده و قســمت های سســت و 
ناپایدار بتن را خارج نمایید. حداقل نیروی پیوســتگی بتن 
باید 1/5 مگاپاســکال باشد. ســطوح فلزی باید به وسیله 
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 Sa 2.5 ابزارهــای مکانیکی نظیر سندباســت تــا درجه
آماده سازی گردد.

آماده سازی سطوح در شرایط زیر نباید انجام شود:
1-  در دمای زیر 10 درجه سانتیگراد.

2-  وقتی دمای ســطح کمتر از 3 درجه ســانتیگراد باالی 
نقطه شبنم باشد.

3-  خــارج از ســاعات روز برای ســطوحی که در محیط 
خارجی قرار دارند.

روش اجرا
ABADUR MP-25/45 در دو بســته بنــدی جداگانه عرضه 
می شود. همواره دو بسته بندی را به طور کامل با هم مخلوط 
کنید. مخلوط باید در زمان کاربری )Pot Life( ذکر شــده 
اجــرا گردد. عملیات اختاط مواد را به مدت ســه دقیقه 
ادامه دهید تا یک مخلوط یکنواخت و همگن به دست آید. 
از میکس شــدن مواد در کناره های ظرف مطمئن شوید. 
جهت اجرای این ماده به صورت الیه نازک، مخلوط همگن 
حاصله را به وسیله ماله تخت یا شانه ای بر روی سطح اجرا 
نمایید. اجرای ضخیم ماده بهتر است به وسیله قالب بندی 

انجام شود.
گرمازا بودن واکنش ســخت شــدن اپوکسی ممکن است 
باعث باال رفتن دما شــود که ســبب از دست رفتن کارایی 
می  شود. برای جلوگیری از این امر مخلوط را در ظروف کم 
عمق بریزید و یا در همان دقایق ابتدایی اجرا را آغاز کنید.

-  درآب و هوای گرم دمای مواد قبل از مخلوط کردن باید 

بین 20 تا 25 درجه ســانتیگراد باشد. در غیر این صورت 
زمان کاربری )Pot Life( به شدت کوتاه خواهد بود.

-  ایــن مات بــرای اجرا در بازه دمایــی 25 تا 45 درجه 
ســانتیگراد طراحی شــده و از اجرای آن در دمای پایین 

خودداری کنید.
-  هرگز مخلوط را رقیق نکنید.

-  هنگامی که ســرعت باد بیشــتر از 7 متر بر ثانیه است از 
اجرای مات خوداری کنید.

-  هنگامی که دمای ســطح کمتر از 12 درجه سانتیگراد 
است از اجرای مات خوداری کنید.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: خمیر
رنگ:     جزءA: سفید
             جزءB: سیاه

         مخلوط : خاکستری
 1/5±0/1 g/cm³ :وزن مخصوص

2:1 :)A:B( نسبت ترکیب اجزا
درصد جامد: 100 %

~70 :)N/mm2(  مقاومت فشاري
~25 :)N/mm2( مقاومت خمشي
~10 :)N/mm2( مقاومت کششي

چسبندگی به بتن )N/mm2(: 3-2/5)بیشتر از پیوستگی بتن(
 :)ASTM C531,  23-100 °C,mm/mm/ °C(ضریب انبساط حرارتی

~1/3 ×10-4 
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زمان خشک شدن: 

دما
خشک شدن کاملقابل لمس)درجه سانتیگراد(

7 روز6 ساعت25

4 روز4 ساعت40 

 :)Pot Life( زمان کاربری
دمای مات
)درجه سانتیگراد(

2540

زمان کاربری
)دقیقه(

4020

توجــه:  بــا ازدیاد حجم انباشــت رزیــن و هاردنر پس از 
اختــاط، افزایش دما ســریع تر و در نتیجه زمان کاربری 

کوتاه تر خواهد شد. 

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت، یخ زدگی 
و تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد

نــوع بســته بندی: مجمــوع 4 کیلوگرم )جزءA: ســطل 
2/67کیلوگرمی و جزءB: سطل 1/33 کیلوگرمی(

حفاظت و ایمنی
این محصول آتش گیر اســت. باید از گرما و شعله مستقیم 
دور نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. محیط اجرا 
باید دارای سیســتم تهویه مناسب باشد. از تماس مستقیم 
و دائمی با پوســت جلوگیری کنید. درصورت بلعیده شدن 
فوراً به پزشــک مراجعه شــود. از تحریک مصدوم به تهوع 
خودداری نمایید. برای اطاعات بیشــتر به برگه اطاعات 

ایمنی )MSDS( مراجعه شود.
در صورت استفاده در محیط های سربسته موارد ایمنی زیر 
را برای جلوگیری از آتش ســوزی، انفجار و آسیب رسیدن 

به سامتی رعایت نمایید:
در هنگام اجرا و خشک شدن سطح به مقدار کافی هوای 	 

تازه به محیط وارد کنید.
از ماسک، دستکش و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده 	 

کنید.
هرگونه جرقه، جوشکاری،کشیدن سیگار و روشن کردن 	 

شعله در محیط اجرا ممنوع است.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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مالت اپوکسی
ABADUR MP-5/25

ABADUR MP-5/25 یک مالت اپوکســی سازه ای بدون حالل، بر پایه رزین اپوکسی اصالح 
شــده و هاردنرهای ویژه می باشد که به صورت دو جزیی و تیکسوتروپیک و مناسب جهت 
اجرا در دمای 5 تا 25 درجه ســانتیگراد طراحی شــده است. این ماده بر اساس استاندارد 
ASTM C881 نوع 1، 2 و 4 و دســته 3 طراحی شده و در تمامی مقاطع افقی و عمودی انواع 

سازه ها قابل اجرا می باشد.

خواص و اثرات
چسبندگی بسیار زیاد به انواع سطوح	 
اختالط و اجرای آسان	 
خواص تیکسوتروپیک عالی: بدون شره و مناسب 	 

برای اجرا در سطوح عمودی و باالی سر
مناسب برای اجرا روی مقاطع بتنی خشک و  مرطوب	 
مقاومت مکانیکی اولیه و نهایی زیاد	 
سخت شدن بدون جمع شدگی	 
مقاوم در برابر مواد شیمیایی و ساینده	 
ناتراوا در برابر رطوبت و بخار آب	 
بدون نیاز به پرایمر	 
بدون حالل	 

موارد کاربرد
1- به عنوان یک چسب سازه ای جهت چسبانیدن انواع سطوح 
بتنی، سنگ های طبیعی، سرامیک، چوب، آجر، شیشه  و  آهن

2- ترمیم بتن در سطوح افقی، عمودی و باالی سر
3-پوشانیدن سطح ترک ها به منظور اجرای عملیات تزریق 

4- کاشت آرماتور، رولپاک و بولت در بتن و سنگ 
5- پرنمودن درزها و ترک های سازه ای غیر متحرک 

6- نصب پرده های آب بند پل ها
)GFRP( و الیاف شیشه )FRP( 7- پوشش روی سطوح الیاف کربن

مقدار مصرف
مقدار مصرف به خلل و فرج موجود در ســطح بســتگی 
دارد. به صورت متوسط جهت اجرای یک متر مربع مات 
اپوکســی با ضخامت 1 میلی متــر، 1500 تا 1600 گرم   

ABADUR MP-5/25  مورد نیاز خواهد بود. 

آماده سازی سطح
ســطوح محل اجرای مات اپوکسي باید عاري از هر گونه 
چربي، گرد و غبار، روغن و زنگ زدگي باشد. سطح مورد نظر 
را توســط دستگاه سندباست یا ابزارهاي مخصوص آماده 
ســازی نموده و قسمت های سست و ناپایدار بتن را خارج 
نمایید. حداقل نیروی پیوستگی بتن باید 1/5 مگاپاسکال 
باشــد. سطوح فلزی باید به وسیله ابزارهای مکانیکی نظیر 

سندباست تا درجه Sa 2.5 آماده سازی گردد.
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آماده سازی سطوح در شرایط زیر نباید انجام شود:
1- در دمای زیر 5 درجه سانتیگراد.

2- وقتی دمای ســطح کمتر از 3 درجه ســانتیگراد باالی 
نقطه شبنم باشد.

3- خارج از ساعات روز برای سطوحی که در محیط خارجی 
قرار دارند.

روش اجرا
ABADUR MP-5/25 در دو بســته بندی جداگانــه عرضــه 
می شود. همواره دو بسته بندی را به طور کامل با هم مخلوط 
کنید. مخلوط باید در زمان کاربری )Pot Life( ذکر شده اجرا 
گردد. عملیات اختاط مواد را به مدت سه دقیقه ادامه دهید 
تا یک مخلوط یکنواخت و همگن به دســت آید. از میکس 
شدن مواد در کناره های ظرف مطمئن شوید. جهت اجرای 
ایــن ماده به صورت الیه نازک، مخلوط همگن حاصله را به 
وسیله ماله تخت یا شانه ای بر روی سطح اجرا نمایید. اجرای 

ضخیم ماده بهتر است به وسیله قالب بندی انجام شود.
گرمازا بودن واکنش ســخت شــدن اپوکسی ممکن است 
باعث باال رفتن دما شــود که ســبب ازدست رفتن کارایی 
میشود. برای جلوگیری از این امر مخلوط را در ظروف کم 
عمق بریزید و یا در همان دقایق ابتدایی اجرا را آغاز کنید.

-   این مات برای اجرا در بازه دمایی 5 تا 25 درجه سانتیگراد 
طراحی شده است. از اجرای آن در دمای پایین تر از 5 درجه 

سانتیگراد و باالتر از 25 درجه سانتیگراد خودداری کنید.
-  هرگز مخلوط را رقیق نکنید.

-  هنگامی که ســرعت باد بیشــتر از 7 متر بر ثانیه است از 
اجرای مات خودداری کنید.

-  هنگامی که دمای سطح کمتر از 5 درجه سانتیگراد است 
از اجرای مات خودداری کنید.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: خمیر
رنگ:     جزءA: سفید
             جزءB: سیاه

          مخلوط : خاکستری
 1/5±0/1 g/cm³ :وزن مخصوص

2:1 :)A:B( نسبت ترکیب اجزا
درصد جامد: 100 %

~70 :)N/mm2(  مقاومت فشاري
~25 :)N/mm2( مقاومت خمشي
~10 :)N/mm2( مقاومت کششي

چسبندگی به بتن )N/mm2(: 3-2/5)بیشتر از پیوستگی بتن(

)ASTM C531,  23-100 °C,mm/mm/ °C( ضریب انبساط حرارتی

زمان خشک شدن: 
دما

خشک شدن کاملقابل لمس)درجه سانتیگراد(
7 روز8 ساعت5

4 روز4 ساعت25 

 :)Pot Life( زمان کاربری
دمای مات
525)درجه سانتیگراد(
زمان کاربری

24015)دقیقه(

توجــه:  بــا ازدیاد حجم انباشــت رزیــن و هاردنر پس از 
اختــاط، افزایش دما ســریع تر و در نتیجه زمان کاربری 

کوتاه تر خواهد شد. 
مالحظات

مدت نگهداری: شش ماه در بسته بندی اولیه
شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت، یخ زدگی 

و تابش مستقیم نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد

نــوع بســته بندی: مجمــوع 4 کیلوگرم )جزءA: ســطل 
2/67کیلوگرمی و جزءB: سطل 1/33 کیلوگرمی(

حفاظت و ایمنی
این محصول آتش گیر است. باید از گرما و شعله مستقیم دور 
نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. محیط اجرا باید 
دارای سیستم تهویه مناسب باشد. از تماس مستقیم و دائمی 
با پوست جلوگیری کنید. درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک 
مراجعه شود. از تحریک مصدوم به تهوع خودداری نمایید. برای 
اطاعات بیشتر به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

در صورت استفاده در محیط های سربسته موارد ایمنی زیر 
را برای جلوگیری از آتش ســوزی، انفجار و آسیب رسیدن 

به سامتی رعایت نمایید:
در هنگام اجرا و خشک شدن سطح به مقدار کافی هوای 	 

تازه به محیط وارد کنید.
از ماسک، دستکش و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده کنید.	 
هرگونه جرقه، جوشکاری،کشیدن سیگار و روشن کردن 	 

شعله در محیط اجرا ممنوع است.

~1/3 ×10-4 
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چسب بتن اپوکسی
ABABOND EP-20

ABABOND EP-20 یــک چســب بتن بدون حالل، بر پایه رزین اپوکســی اصالح شــده و 
هاردنرهای ویژه می باشد. این چسب با ایجاد پیوندی بسیار قوی تر از استحکام کششی بتن، 
جهت اتصال بتن و مالت تازه به بتن سخت شده کاربرد دارد. اجرای این چسب آسان بوده 

و از رطوبت تاثیر نمی پذیرد.

خواص و اثرات

 قابل اجرا بر روی سطوح مرطوب	 
 اجرای آسان	 
چســبندگی بسیار زیاد به سطوح بتنی، فلزی، آجری 	 

و موزاییک
تاثیر ناپذیر از رطوبت 	 
مقاومت مکانیکی اولیه و نهایي زیاد	 
کارایی بسیار زیاد بر روی سطوح خشک و تر	 
طول عمری برابر با عمر سازه	 

 موارد کاربرد
1- اتصال بتن تازه و مات های تعمیراتی به بتن ســخت 

شده و مقاطع فلزی در ترمیم سازه ها
2- قابل اســتفاده در شمع کوبی، کاشت بولت و میلگرد به 

صورت عمودی در بتن خشک و مرطوب
3- اتصال کفپوش های سیمانی به بتن سخت شده زیرآیند

4- رفع نشتی و نفوذ آب در محیط های خیس و نمدار
5- قابلیت تزریق در انواع ترک

)GFRP( و الیاف شیشه )FRP( 6- نصب الیاف کربن
7- پر کردن تر ک های بتن

مقدار مصرف
مقدار مصرف به خلل و فرج موجود در سطح بستگی دارد 
و معمــوال بین 0/3 تا 0/8 کیلوگرم در هر متر مربع متغیر 

است.

آماده سازی سطح 
سطوح محل اجرای چسب بتن اپوکسي باید عاري از هرگونه 
چربي، گرد و غبار، روغن و زنگ زدگي باشد. سطح مورد نظر را 
توسط دستگاه سندباست یا ابزارهاي مخصوص آماده سازی 

نموده و قسمت های سست و ناپایدار بتن را خارج نمایید.

روش اجرا
ABABOND EP-20 در دو بســته بندی جداگانــه عرضــه 
می شــود. همواره دو بســته بندی را به طــور کامل با هم 
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 )Pot Life( مخلــوط کنید. مخلوط باید در زمــان کاربری
ذکر شده اجرا گردد.

1- جزء A  را به خوبی در زیر میکسر هم بزنید.
2- جزء B را به جزء A اضافه کنید و به خوبی در زیر میکسر 

با هم مخلوط کنید.
3- میکس مواد را به مدت سه دقیقه ادامه دهید تا یک مخلوط 
یکنواخت و همگن به دست آید. از میکس شدن مواد در 
کناره های ظرف مطمئن شوید. مخلوط همگن حاصله را به 
وسیله برس یا غلتک بر روي سطوحی که قبًا آماده سازی 
شده  اجرا نموده و مادامی که مقاطع چسبناک هستند عملیات 
ترمیم به وسیله بتن یا مات بر روی سطوح امکان پذیر است.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: مایع ویسکوز

جزء 1: سفید رنگ:  
جزء 2 : سیاه  

مخلوط: خاکستری
1/4 ±0/1  :)g/cm3( وزن مخصوص

3:1 :)A:B( نسبت ترکیب اجزا
درصد جامد:100

70:)N/mm2( مقاومت فشاري
35 :)N/mm2(مقاومت خمشي
20 :)N/mm2(مقاومت کششي

چسبندگی به بتن )N/mm2(:   3 -   2/5 )بیشتر از پیوستگی بتن(

زمان خشک شدن:

خشک شدن کاملقابل لمسدما )درجه سانتیگراد(

13 روز9 ساعت15

7 روز6 ساعت25

4 روز4 ساعت40

 :)Pot Life(  زمان کاربری
152540 دما )درجه سانتیگراد(

453020زمان کاربری )دقیقه(

توجه:  با ازدیاد حجم انباشت رزین و هاردنر پس از اختاط، 
افزایش دمای چسب سریع تر و در نتیجه زمان کاربری 

کوتاه تر خواهد شد.

 مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت و یخ زدگی 
و تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری:10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بســته بنــدی: مجموع 4 کیلوگرم )جزء A: ســطل 3 

کیلوگرمی جزء B: سطل 1 کیلوگرمی(

حفاظت و ایمنی
این محصول آتش گیر اســت. باید از گرما و شعله مستقیم 
دور نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. محیط اجرا 
باید دارای سیســتم تهویه مناسب باشد. از تماس مستقیم 
و دائمی با پوســت جلوگیری کنید. درصورت بلعیده شدن 
فوراً به پزشــک مراجعه شــود. از تحریک مصدوم به تهوع 
خودداری نمایید. برای اطاعات بیشــتر به برگه اطاعات 

ایمنی )MSDS( مراجعه شود.
در صورت استفاده در محیط های سربسته موارد ایمنی زیر 
را برای جلوگیری از آتش ســوزی، انفجار و آسیب رسیدن 

به سامتی رعایت نمایید:
در هنگام اجرا و خشک شدن سطح به مقدار کافی هوای 	 

تازه به محیط وارد کنید.
از ماسک، دستکش و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده 	 

کنید.
هرگونه جرقه، جوشکاری،کشیدن سیگار و روشن کردن 	 

شعله در محیط اجرا ممنوع است.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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چسب بتن
E. M. BOND

E. M. BOND مایع غلیظ پلیمري با حالت امولسیونی می باشد که با هدف افزایش چسبندگي 
بتن یا مالت جدید به بتن یا مالت قدیمي مورد استفاده قرار مي گیرد و عالوه بر باالبردن 

قدرت چسبندگي باعث کاهش نفوذپذیري بتن یا مالت خواهد شد. 
 ماده E. M. BOND تا پیش از خشــک شــدن قابلیت انحالل در آب دارد و پس از خشک 

شدن به هیچ وجه در آب حل نخواهد شد. 
این ماده بر اساس استانداردهاي زیر قابل ارزیابي می باشد:

ASTM C1042, ASTM C1059

خواص و اثرات

افزایش چسبندگي بتن یا مالت جدید به بتن یا مالت 	 
قدیمي

کاهش نفوذپذیري	 
جلوگیري از ترک خوردن یا طبله شدن	 
ثبات کیفیت در محیط هاي قلیایي	 
کاهــش انقباض بــا امــکان کاهش نســبت آب 	 

مصرفيمصرفي

موارد کاربرد
1-ترمیم آسیب دیدگي هاي سطحي

2-تقویت چسبندگي
3-آب بندي مات هاي ترمیمي

4-نما سازي و اجراي سطوح اکسپوز

روش مصرف
پیش از استفاده از E.M.BOND سطح بتن قدیمی یا زیرآیند 
باید کامًا تمیز و عاری از چربی، ذرات سست و گرد و غبار 
باشد. هم چنین توصیه می گردد مقاطع زیرآیند با استفاده 
از آب شیرین اشباع شوند. باید از تجمع آب بر روی سطح 

زیرآیند پیش از اجرا اجتناب گردد. 
E.M.BOND را می تــوان طــی دو روش کلی برای افزایش 

چسبندگی و رفع درز سرد به کار برد: 
1- روش دوغابی

2- افزودن به مخلوط
  

روش دوغابی:	 
در این روش ابتدا باید مقاطع مورد نظر با اســتفاده از آب 
شــیرین اشباع شده، ســپس دوغاب چسب را به ضخامت 
تقریبی 1 تا 2 میلی متر روی مقاطع اشباع شده ریخته و تا 
قبل از سفت شدن دوغاب ) به نحوی که پس از فشردن به 
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انگشت بچسبد( بتن ریزی را انجام دهید.
نحوه ساخت دوغاب:

دوغاب پلیمری با اختاط ماده E.M.BOND ، آب و سیمان 
به نسبت وزنی 1-1-4 آماده می شود.

برای پوشش دهی هر مترمربع حدود 1/5 کیلوگرم دوغاب 
پلیمری مورد نیاز می باشــد. که در این دوغاب 250 گرم 

چسب بتن E.M.BOND به کار رفته است. 
توجــه: هرگز از مایع غلیظ چســب بتــن به تنهایی برای 

چسباندن مقاطع بتنی به یکدیگر استفاده نکنید. 

افزودن به مخلوط:	 
روش ساخت مالت چسبنده:

بســته به مقدار چسبندگی مد نظر می توان چسب بتن را 
با نســبت 1 به 4، تا 1 به 3 با آب مخلوط نموده و چســب 
رقیق حاصله را به ســایر اجزای سازنده مات تا رسیدن به 
مقدار کارپذیری الزم )مقدار روانی مطلوب( اضافه نمایید.

روش ساخت بتن چسبنده:
بسته به مقدار چسبندگي مورد نیاز، نوع دانه بندي و طرح 
اختاط بتــن یا مات به مقدار 10 تا 40 درصد جایگزین 
آب مصرفي شــده و به اجزای خشک بتن اضافه مي گردد. 
توصیــه می گردد در صــورت ریزدانه بودن طرح اختاط، 
مقدار چسب بتن کمتر و در صورت درشت دانه بودن طرح 

اختاط، مقدار چسب بتن بیشتری استفاده نمایید.

نکتــه مهم: تعیین مقدار دقیق مصــرف در هر دو روش 
دوغابــی و افزودن به مخلوط، از طریق انجام آزمایش های 

کارگاهی الزامی می باشد.

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکي: مایع

رنگ: سفید
1/00±0/05 g/cm3  :وزن مخصوص

یون کلر: ندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بســته، دور از رطوبت و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: سطل های 3، 8 و 18 کیلوگرمي

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 
این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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ترمیم کننده بتن
E. M. REPAIR

نوعی مالت آماده پایه سیمانی با بافت نرم و  قابلیت شکل پذیری مناسب می باشد که پس 
از ســخت شــدن کاماًل بدون انقباض بوده و با توجه به پلیمرهاي متعددی که در ساخت 
این مالت مرمتی به کار رفته اســت از چسبندگي قابل توجهي به مقاطع زیرکار برخوردار 

می باشد. 
این ماده بر اساس استانداردهاي زیر قابل ارزیابي می باشد:

EN 1504-3

خواص و اثرات
چسبندگي زیاد به انواع مصالح	 
بدون انقباض 	 
مقاوم در مقابل سیکل هاي ذوب و یخبندان	 
هم رنگ با بتن	 
سهولت اختالط و اجرا	 

موارد کاربرد
1-تسطیح و ترمیم سطوح متخلخل

2-ترمیم ترک خوردگی ها و شکســتگی های مقاطع بتنی 
یا سیمان کاری شده

3-پــر نمودن ناهمواري هاي بتن و حفره های باقی مانده از 
میان بولت ها

4-تسطیح ناهمواری های ناشی از خطا در قالب بندی
5-زیرسازي کف و دیوارها قبل از نصب انواع مصالح دکوراتیو

مقدار مصرف
بسته به مقدار تخلخل و ناهمواری سطوح مورد اجرا، برای 
پوشش یـــک متر مربع به ضخامت 1 میلی متر حدود 1/5   

تا 2/5 کیلوگرم E. M. REPAIR  مورد نیاز می باشد. 

روش مصرف
1-سطح زیر کار  باید تمیز، محکم و عاري از هرگونه چربي، 

گرد و غبار، رنگ، روغن و ذرات سست باشد. 
2- بســته به کارایی مورد نیاز و ضخامت اجرا پیشــنهاد 
می شــود به هر کیسه 25 کیلوگرمی حدود 5 تا 5/5 لیتر 
آب اضافه شود. اختاط پودر با آب باید با استفاده از همزن 
برقی )دریل+پره( صورت پذیرد.  ســطل یا ظرفی که پودر 
و آب در آن مخلوط می شوند باید متناسب با سرعت کار و 
حجم اختاط باشد.  همیشه پودر را به آرامی به آب اضافه 
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برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

نمایید و توجه داشته باشید در زمان اضافه شدن پودر به آب 
همزن برقی روشن باشد و عمل اختاط تا حصول مخلوطی 

یکنواخت و همگن ادامه پیدا نماید. 
 E. 3- حتـــمـــاًً پیش از اجــرای مخــلوط آمـــاده شده

M. REPAIR سطوح زیر کار را مرطوب نمایید. 
4-مات آماده شده را به وسیله ماله یا کاردک روي سطوح 

مرطوب شده اجرا نمایید. 
توجه 1: همیشه آن مقدار پودر را با آب مخلوط نمایید که 
حداکثــر در مدت زمان کمتر از 20 دقیقه مورد اســتفاده 

قرار گیرد. 
توجه 2: پس از نیمه خشک شدن مات اجرا شده، تمامی 
ســطوح را حداقل 24 ساعت با اسپری نمودن آب مرطوب 

نگه دارید. 

مشخصات فیزیکي وشیمیایي
حالت فیزیکی: پودر

رنگ: خاکستری
 ~1/90 g/cm3 :وزن مخصوص مات آماده

یون کلر: ندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری: دور از  رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید 
بهترین دمای نگهداری: 10+  تا 30+ درجه سانتیگراد

نوع بسته بندی: کیسه  25 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
توصیــه می گردد در هنــگام کار نمودن بــا هرگونه ماده 
شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده گردد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 
این ماده آتش زا نیست. 
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ترمیم کننده بتن ویژه
E. M. SUPER REPAIR

ترمیم کننده بتن ویژه، نوعي مالت آماده پودری بر پایه ســیمان می باشــد که به واســطه 
وجود پلیمرهای متنوع مخصوصاً چسب بتن در ساختار خود عالوه بر قابلیت شکل پذیری و 
چســبندگی بسیار زیاد به انواع مصالح مخصوصاً بتن، امکان نفوذناپذیر نمودن سطوح مورد 

کاربرد را نیز فراهم می سازد. 
این ماده بر اساس استانداردهاي زیر قابل ارزیابي می باشد:

EN 1504-3

خواص و اثرات
چسبندگی فوق العاده زیاد به انواع مصالح	 
بدون انقباض	 
مقاومت مکانیکی مناسب	 
حصول مقاومت سریع	 
مقاوم در برابر سیکل های ذوب و یخبندان	 
قابلیت آب بندی و نفوذ ناپذیر نمودن مقاطع مورد کاربرد	 
بدون اثر مخرب روی فوالد	 
قابلیت عرضه در رنگ های مختلف 	 
سهولت اجرا	 
مقاومت مکانیکی مناسب	 
عدم ایجاد خوردگی آرماتورها	 
حصول مقاومت سریع	 

موارد کاربرد
1-تسطیح و ترمیم سطوح متخلخل

2- زیرســازي کــف و دیوارها قبل از نصــب انواع مصالح 
دکوراتیو و رنگ آمیزی

3-تسطیح ناهمواری های ناشی از خطا در قالب بندی
4-پر نمودن حفره میان بولت ها 

5-قابل استفاده در سطوحی که در تماس مستقیم با آب هستند. 
6-اجرای ماهیچه  آب بند در سازه هاي آبي

مقدار مصرف
بســته به مقدار تخلخل و ناهمواری سطوح مورد اجرا، برای 
پوشش یـک متر مربع به ضخامت 1 میلی متر حـــدود 1/5 

تا 2 کیلوگرم E. M. SUPER REPAIR  مورد نیاز می باشد. 

روش مصرف
1-سطح زیر کار  باید تمیز، محکم و عاري از هرگونه چربي، 

گرد و غبار، رنگ، روغن و ذرات سست باشد. 
2 - بســته به کارایی مورد نیاز و ضخامت اجرا پیشــنهاد 
می شود به هر کیسه 25 کیلوگرمی حدود 4/5 تا 5/5 لیتر 
آب اضافه شود.  اختاط پودر با آب باید با استفاده از همزن 
برقی )دریل+پره( صورت پذیرد.  ســطل یا ظرفی که پودر 
و آب در آن مخلوط می شوند باید متناسب با سرعت کار و 
حجم اختاط باشد.  همیشه پودر را به آرامی به آب اضافه 
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نمایید و توجه داشته باشید در زمان اضافه شدن پودر به آب 
همزن برقی روشن باشد و عمل اختاط تا حصول مخلوطی 

یکنواخت و همگن ادامه پیدا نماید. 
3-حتــــماًً پــیــــش از اجــرای مخـــلوط آمـــاده
 E. M. SUPER REPAIR سطوح زیرکار را مرطوب نمایید. 

4-مات آماده شده را به وسیله ماله یا کاردک روي سطوح 
مرطوب شده اجرا نمایید. 

توجه 1: همیشه آن مقدار پودر را با آب مخلوط نمایید که 
حداکثــر در مدت زمان کمتر از 20 دقیقه مورد اســتفاده 

قرار گیرد. 
توجه 2: پس از نیمه خشک شدن مات اجرا شده، تمامی سطوح 

را حداقل 24 ساعت با اسپری نمودن آب مرطوب نگه دارید. 
توجه 3: توصیه می شود برای اجرای ترمیم کننده بتن ویژه 
در ســطوح وسیع از روش کروم بندی و تسطیح با استفاده 

از فوم پیروی شود. 

مشخصات فیزیکي وشیمیایي
حالت فیزیکی: پودر

رنگ: خاکستری
 ~1/80 g/cm3 :وزن مخصوص مات آماده

یون کلر: ندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهــداری: دور از رطوبت و تابش مســتقیم نور 
خورشید 

بهترین دمای نگهداری: 10+  تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: کیسه  25 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
توصیــه می گــردد در هنگام کار نمودن بــا هرگونه ماده 
شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده شود. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 
این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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ترمیم  کننده بتن ویژه
ABAREPAIR-ECO

ترمیم کننده ویژه، نوعي مالت آماده پودری بر پایه ســیمان می  باشــد که به واسطه وجود 
ترکیبات پلیمری در ســاختار خود عالوه بر قدرت چسبندگی بسیار زیاد به انواع سطوح و 
مصالح مخصوصا بتن، امکان نفوذناپذیر نمودن سطح مورد کاربرد را نیز فراهم می سازد. این 
نوع ترمیم کننده به دلیل ساختار پیوسته و نرمی که دارد امکان دستیابی به سطوح صاف و 

یکنواخت را به راحتی فراهم می سازد. 
این ماده بر اساس استاندارد زیر قابل ارزیابی می باشد:

EN 1504-3

خواص و اثرات
حصول سطوح نهایی کاماٌل صاف و یکنواخت	 
چسبندگی فوق العاده زیاد به انواع مصالح	 
بدون انقباض 	 
حصول مقاومت سریع	 
مقاومت مکانیکی مناسب 	 
مقاوم در برابر سیکل های ذوب و یخبندان	 
آماده سازی سطوح بتنی برای آب بندی و 	 

نفوذ   ناپذیرسازی 
سهولت اجرا	 
عدم ایجاد خوردگی آرماتورها	 
مقدار مصرف کم 	 
قابل ارائه در رنگ های مختلف 	 

موارد کاربرد
1- تسطیح و ترمیم سطوح متخلخل

2- زیرســازی کــف و دیوارها قبل از نصــب انواع مصالح 
دکوراتیو و پوشش ها

3- تسطیح ناهمواری های ناشی از خطا در قالب بندی
4- پر نمودن حفره میان بولت ها 

5- زیرسازی سطوح در تماس مستقیم با آب 
6- اجرای ماهیچه آب بند در سازه هاي آبي

مقدار مصرف 
بسته به مقدار تخلخل و ناهمواری سطوح مورد اجرا، برای 
پوشش یـــک متر مربع به ضخامت 1 میلی متر حدود 1/5 

تا 1/8 کیلوگرم ABAREPAIR-ECO  مورد نیاز می باشد.

روش مصرف
1 - سطح زیر کار  باید تمیز، محکم و عاري از هرگونه چربي، 

گرد و غبار، رنگ، روغن و ذرات سست باشد.
2 - بســته به کارایی مورد نیاز و ضخامت اجرا پیشــنهاد 
می شود به هر کیسه 25 کیلوگرمی حدود 4/5 تا 5/5 لیتر 

آب اضافه شود. 
3 - اختــاط پــودر با آب باید با اســتفاده از همزن برقی 
)دریل+ پره( صورت پذیرد. ســطل یا ظرفی که پودر و آب 
در آن مخلوط می شود باید متناسب با سرعت کار و حجم 
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اختاط باشد. همیشه پودر را به آرامی به آب اضافه نمایید 
و توجه داشــته باشــید در زمان اضافه شــدن پودر به آب 
همزن برقی روشن باشد و عمل اختاط تا حصول مخلوطی 

یکنواخت و همگن ادامه پیدا نماید. 
 ABAREPAIR-ECO 4 - حتماً پیش از اجرای مخلوط آماده

سطوح زیر کار را مرطوب نمایید.
5 - مات آماده شده را به وسیله ماله یا کاردک روی سطوح 

مرطوب اجرا نمایید. 
توجه1: همیشه آن مقدار پودر را با آب مخلوط نمایید که 
حداکثــر در مدت زمان کمتر از 20 دقیقه مورد اســتفاده 

قرار گیرد. 
توجه2: پس از نیمه خشــک شدن مات اجرا شده، تمامی 
ســطوح را حداقل 24 ساعت با اسپری نمودن آب مرطوب 

نگه دارید. 
توجه3: توصیه می شود برای اجرای ABAREPAIR-ECO در 
سطوح وسیع، روش کروم بندی و تسطیح با استفاده از فوم 

به کار گرفته شود. 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: پودر

رنگ: خاکستری
~1/6 g/cm3 :وزن مخصوص مات
درصد آب به پودر: تقریباً 19 درصد

یون کلر: ندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: دور از نم، رطوبت و تابش مستقیم نور 
خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: کیسه  25 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطر ســاز و مضر برای سامتی 
و محیــط زیســت قرار ندارد، با این وجــود به هیچ عنوان 
نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. در صورت 
برخورد اتفاقی با پوســت یا چشــم باید با آب ولرم فراوان 
شسته شود. توصیه می گردد در هنگام کار نمودن با هرگونه 
مواد شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده 

نمایید.
 درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. لطفاً به 

برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 
این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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ترمیم کننده بتن پرمقاومت
  ABAREPAIR-F

ترمیم کننده بتن پرمقاومت، نوعي مالت آماده پودری بر پایه سیمان می باشد که به واسطه 
وجود الیاف و مواد پلیمری در ســاختار خود عالوه بر قدرت چسبندگی بسیار زیاد به انواع 
ســطوح و مصالح به ویژه بتن، امکان مرمت سطح مورد کاربرد را تا ضخامت 50میلی متر 

فراهم می سازد. 
این ماده بر اساس استاندارد زیر قابل بررسی می باشد:

EN 1504-3

خواص و اثرات
امکان اجرا تا ضخامت 50 میلی متر	 
تقویت شده با الیاف پلیمری	 
چسبندگی فوق العاده زیاد به انواع مصالح	 
بدون انقباض 	 
مقاوم در برابر سیکل های ذوب و یخبندان	 
هم رنگ با بتن	 
سهولت اجرا	 
مقاومت مکانیکی زیاد	 
عدم ایجاد خوردگی آرماتورها	 
حصول مقاومت سریع	 

موارد کاربرد
1- تسطیح و ترمیم سطوح متخلخل

2- زیرسازی کف و دیوارها قبل از نصب پوشش های جدید
3- تسطیح ناهمواری های ناشی از خطا در قالب بندی

4- قابل اســتفاده در ســطوحی که در تماس مستقیم با 
آب هستند

5- ماهیچه کشي در سازه هاي آبي
6- ترمیم مقاطع آســیب دیده و ناهمــوار تا ضخامت 50 

میلی متر

مقدار مصرف
بسته به مقدار تخلخل و ناهمواری سطوح مورد اجرا، برای 
پوشش یـک متر مربع به ضخامت 1 میلی متر حـــدود 2 

کیلوگرم ABAREPAIR-F  مورد نیاز می باشد.

روش مصرف
1- سطح زیر کار  باید تمیز، محکم و عاري از هرگونه چربي، 

گرد و غبار، رنگ، روغن و ذرات سست باشد.
2- بســته به کارایی مورد نیاز و ضخامت اجرا پیشــنهاد 
می شــود به هر کیسه 25 کیلوگرمی حدود 4/5 تا 5 لیتر 
آب اضافه شود. اختاط پودر با آب باید با استفاده از همزن 
برقی )دریل+پره( صورت پذیرد. سطل یا ظرفی که پودر و 
آب در آن مخلوط می شــوند باید متناسب با سرعت کار و 
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حجم اختاط باشد. همیشه پودر را به آرامی به آب اضافه 
نمایید و توجه داشته باشید در زمان اضافه شدن پودر به آب 
همزن برقی روشن باشد و عمل اختاط تا حصول مخلوطی 

یکنواخت و همگن ادامه پیدا نماید. 
 ABAREPAIR-F 3- حتمــاً پیش از اجرای مخلــوط آماده

سطوح زیر کار را مرطوب نمایید.
4- مات آماده شده را به وسیله ماله یا کاردک روي سطوح 

مرطوب شده اجرا نمایید.

توجه 1: همیشه آن مقدار پودر را با آب مخلوط نمایید که 
حداکثــر در مدت زمان کمتر از 20 دقیقه مورد اســتفاده 

قرار گیرد. 
توجه 2: برای حصول مقاومت مطلوب، پس از نیمه خشک 
شدن مات اجرا شده، تمامی سطوح را حداقل تا 7 روز به 
طور منظم با اسپری نمودن آب یا با استفاده از گونی خیس 

مرطوب نگه دارید.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: پودر

رنگ: خاکستری
~1/90 g/cm3 :وزن مخصوص مات
درصد آب به پودر: تقریباً 19 درصد

یون کلر: ندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهــداری: دور از رطوبت و تابش مســتقیم نور 
خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: کیسه  25 کیلوگرمی

 حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.لطفاً به 

برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 
این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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اسموزر
SMOOTHER

اســموزر، نوعی مالت سیمانی اصالح شــده با افزودنی های پلیمری، به همراه تقویت کننده 
چســبندگی و پرکننده های معدنی می باشد و تنها با افزودن آب آماده مصرف می شود. این 
ماده به منظور پر نمودن خلل و فرج و رفع ترک های ریز سطحی مورد استفاده قرار می گیرد. 
اســموزر با توجه به خاصیت چسبندگی و پرکنندگی زیاد، ماده  مناسبی برای آماده سازی و 

تسطیح سطوح قبل از اجرای پوشش ها با خواص باال می باشد.

خواص و اثرات
چسبندگی فوق العاده زیاد به زیرآیند	 
قابلیت پرکنندگی زیاد	 
بدون انقباض	 
قابلیت اجرا روی سطوح عمودی و افقی	 
حصول سطحی صاف	 
مقاوم در برابر سیکل های ذوب و یخبندان	 
بدون اثر مخرب روی فوالد	 
مقدار مصرف کم	 
سهولت اجرا	 

موارد کاربرد
1- پر نمودن خلل و فرج و  رفع ترک های ریز سطحی 

2- زیرســازی کــف و دیوارها قبل از نصــب انواع مصالح 
دکوراتیو و رنگ آمیزی

3- آماده سازی سطوح قبل از اجرای پوشش ها با خواص باال
4- تسطیح ناهمواری های سطوح بتنی و سیمان کاری شده

 مقدار مصرف
بسته به مقدار تخلخل و ناهمواری سطوح مورد اجرا، برای 
پوشش یک متر مربع به ضخامت 0/5 میلی متر حدود 0/7 

تا 1 کیلوگرم SMOOTHER  مورد نیاز می باشد.

 روش مصرف
1- سطح زیر کار باید تمیز، محکم و عاری از هرگونه چربی، 

گرد و غبار، رنگ، روغن و ذرات سست باشد.
2- به هر کیســه 25 کیلوگرمــی باید حدود 8/7 لیتر آب 
اضافه شــود. اختاط پودر با آب باید با اســتفاده از همزن 
برقی )دریل+پره( صورت پذیرد. سطل یا ظرفی که پودر و 
آب در آن مخلوط می شــوند باید متناسب با سرعت کار و 
حجم اختاط باشد. همیشه پودر را به آرامی به آب اضافه 
نمایید و توجه داشته باشید در زمان اضافه شدن پودر به آب 
همزن برقی روشن باشد و عمل اختاط تا حصول مخلوطی 

یکنواخت و همگن ادامه پیدا نماید.
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3-حتـــماً پیــــــش از اجــــرای مخــــــلوط آماده 
SMOOTHER  سطوح زیرکار را مرطوب نمایید.

4-مات آماده شده را به وسیله ماله یا کاردک روی سطوح 
مرطوب شده اجرا نمایید.

توجه 1: همیشه آن مقدار پودر را با آب مخلوط نمایید که 
حداکثــر در مدت زمان کمتر از 20 دقیقه مورد اســتفاده 

قرار گیرد.
توجه 2: پس از نیمه خشک شدن مات اجرا شده، تمامی 
ســطوح را حداقل 48 ساعت با اسپری نمودن آب مرطوب 

نگه دارید.

مشخصات فیزیکي و شیمیائي 
حالت فیزیکی: پودر

رنگ: خاکستری
~1/60 g/cm3  :وزن مخصوص مات آماده

یون کلر: ندارد

مالحظات 
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری: دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: 10+ تا30+ درجه سانتیگراد

نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. لطفاً به 

برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.
این ماده آتش زا نیست.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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پرایمر اپوکسی بدون حالل
ABAPRIME-11

ABAPRIME-11 پرایمر شفاف دو جزیی بدون حالل با بنیان اپوکسی پلی آمین اصالح شده 
و ویســکوزیته بسیار کم بوده که به دلیل قدرت نفوذ و چســبندگی بسیار زیاد به مقاطع 
زیرکار، بهترین آماده کننده زیرآیندهای بتنی قبل از اجرای انواع پوشــش ها مي باشــد. با 
توجه به عدم استفاده از حالل های آلی در فرموالسیون این ماده، جهت اجرا در محیط های 

بسته و فاقد تهویه بسیار مناسب است.

خواص و اثرات
 قدرت نفوذ زیاد در مقاطع زیرآیند	 
چسبندگي عالی به انواع مصالح	 
مقاومت مکانیکی اولیه و نهایي بسیار زیاد	 
ایجاد سطح نفوذناپذیر و بدون درز	 
مقاوم در برابر نفوذ آب و مواد شیمیایي	 
بدون حالل	 

موارد کاربرد
1-  اشــباع نمودن سطوح بتنی و سیمان  کاری شده قبل 
از اجــرای انواع رنگ  ها، کفپوش  ها و پوشــش  های حاوی 

پیگمنت
2-  اشباع نمودن سطوح بتنی و سیمان  کاری شده قبل از 

اجرای انواع مات  های رزینی واکنش  گرا
3- فضاهای بسته و فاقد تهویه

مقدار مصرف
با توجه به مقدار تخلخل و ناهمواري ســطوح زیر کار، این 
مقدار برای پوشــش هر متر مربع حدود 200 تا 220  گرم 

خواهد بود.

آماده سازی سطح 
 تمامی ســطوح قبل از پوشــش دهی باید خشک و تمیز 
شــده و از هرگونــه آلودگی پاک گردند.  قبــل از اجرای 
ABAPRIME-12 تمامــی ســطوح بتنــی بایــد مطابق با 
اســتاندارد  SSPC-SP 13/Nace No. 6  آماده سازی شوند. 
توصیه می  شود مقاطع بتنی قبل از اجرای پرایمر به مدت 
28 روز عمل آوری شــده باشــند و رطوبت موجود در بتن 
کمتر از 4 درصد باشــد. همچنین حداقل مقاومت فشاری 
بتن باید N/mm2 25 و حداقل نیروی پیوســتگی بتن باید  
N/mm2 1/5  باشــد. تمام ترک  های ســطح باید به وسیله 

چسب، گروت یا مات اپوکسی ترمیم شوند.
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آماده سازی سطوح در شرایط زیر نباید انجام شود:
1- در دمای کمتر از 5 درجه سانتیگراد.

2- زمانی که رطوبت نسبی بیشتر از 80% باشد.
3- وقتی دمای ســطح کمتر از 3 درجه ســانتیگراد باالی 

نقطه  ی شبنم باشد.
4- خارج از ساعات روز برای سطوحی که در محیط خارجی 

قرار دارند.

روش اجرا
ABAPRIME-11 در دو بسته  بندی جداگانه عرضه می  شود. 
همواره دو بســته  بندی را به  طور کامل با هم مخلوط کنید. 
مخلــوط باید در زمان کاربری )Pot Life( ذکر شــده اجرا 
گــردد. جزء B را به جــزء A اضافه نموده و به خوبی در زیر 
میکســر با یکدیگر مخلوط کنید. میکس کردن را به مدت 
سه دقیقه ادامه دهید و از اختاط صحیح مواد در کناره  های 
ظرف مطمئن شوید. اجرا می  تواند بافاصله بعد از میکس 
کردن صورت گیرد و نیاز به زمان دادن به مخلوط نیست.

گرمازا بودن واکنش ســخت شــدن اپوکسی ممکن است 
باعث باال رفتن دمای پرایمر موجود در ســطل شــود که 
سبب ازدست رفتن کارایی می  گردد. برای جلوگیری از این 
امــر می  توانید مخلوط را در ظروف کم عمق ریخته و یا در 

همان دقایق ابتدایی اجرای پرایمر را آغاز نمایید.
مانند تمام پوشــش های با خواص باال، شــرایط ذکر شده 
باید کامًا رعایت شــود تا خواص مورد نظر از این پوشش 

به دست آید.
- درآب و هوای گرم دمای مواد قبل از مخلوط کردن باید 
بین 20 تا 25 درجه ســانتیگراد باشد، در غیر این صورت 

زمان کاربری )Pot Life( به شدت کوتاه خواهد بود.
- در آب و هوای ســرد در صورت سفت شدن مواد آن را به 

صورت غیر مستقیم گرم نمایید.
- هنگامی که ســرعت باد بیشتر از 7 متر بر ثانیه است، از 

اجرای پرایمر خودداری کنید.
- هنگامی که دمای ســطح کمتر از 10 درجه ســانتیگراد 

است، از اجرای پرایمر خودداری کنید.

تجهیزات اجرا:

اسپری ایرلس
قطر دهانه نازل: 0/021- 0/017 اینچ

فشار در دهانه نازل :
)1600 psi(  حداقل 110 بار

اسپری هوا: 
 قطر دهانه نازل 2/2- 1/8 میلیمتر

فشار در دهانه نازل : 
)40-90 psi( 3 تا 6 بار

قابل استفادهغلتک
قابل استفادهقلم  مو

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی
رنگ: شفاف

1/1  :)g/cm3( وزن مخصوص
درصد جامد حجمی: 98±2

65:35 :)A:B(نسبت ترکیب وزنی اجزا
1 تعداد الیه:  

روش اجرا: اسپری معمولی یا ایرلس، غلتک، قلم  مو
زیرآیند: بتن آماده سازی شده 

زمان مورد نیاز قبل از اجرا)Induction time(: ندارد
65 °C :نقطه اشتعال

T- 200  :تینر/شستشو
میزان تینر مورد نیاز: ندارد

زمان خشک شدن:
دما

)°C(

قابل لمس
)ساعت(

اجرای الیه بعدی
)ساعت(

خشک شدن 
کامل

حداکثرحداقل
13 روز1593272
7 روز2562448
4 روز4041824

توجه: مدت زمان خشــک شدن به ضخامت پوشش اعمال 
شــده بستگی دارد و تمام اطاعات این کاتالوگ بر اساس 

ضخامت فیلم خشک توصیه شده است.
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 :)Pot Life(  زمان کاربری
دمای رنگ
 )درجه سانتیگراد(

152540

زمان کاربری
)دقیقه(

905520

توجه:  با ازدیاد حجم انباشت رزین و هاردنر پس از اختاط، 
افزایش دمای مواد سریع تر و در نتیجه زمان کاربری کوتاه تر 

خواهد شد.

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت و یخ زدگی 
و تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بســته بندی: مجموع 8 کیلوگرم )جزء A: ســطل 5/2 

کیلوگرمی جزء B: سطل 2/8 کیلوگرمی(

حفاظت و ایمنی
این محصول آتش گیر اســت. باید از گرما و شعله مستقیم 
دور نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. محیط اجرا 
باید دارای سیســتم تهویه مناسب باشد. از تماس مستقیم 
و دائمی با پوســت جلوگیری کنید. درصورت بلعیده شدن 

فوراً به پزشــک مراجعه شــود. از تحریک مصدوم به تهوع 
خودداری نمایید. برای اطاعات بیشــتر به برگه اطاعات 

ایمنی )MSDS( مراجعه شود.
در صورت استفاده در محیط های سربسته موارد ایمنی زیر 
را برای جلوگیری از آتش سوزی، انفجار و آسیب رسیدن به 

سامتی رعایت نمایید:
• در هنگام اجرا و خشک شدن سطح به مقدار کافی هوای 

تازه به محیط وارد کنید.
• از ماســک، دستکش و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده 

کنید.
• هرگونه جرقه، جوشکاری،کشیدن سیگار و روشن کردن 

شعله در محیط اجرا ممنوع است.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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پرایمر اپوکسی پایه حالل
ABAPRIME-12

ABAPRIME-12 پرایمر شــفاف دو جزیی با بنیان اپوکسی پلی آمید و ویسکوزیته بسیار کم 
بوده که به دلیل قدرت نفوذ و چسبندگی بسیار زیاد به مقاطع زیرکار، بهترین آماده کننده 

زیرآیندهای بتنی قبل از اجرای انواع پوشش   ها مي   باشد.

خواص و اثرات
 قدرت نفوذ بسیار زیاد در مقاطع زیرآیند	 
چسبندگي عالی به انواع مصالح	 
مقاومت مکانیکی اولیه و نهایي زیاد	 
 ایجاد سطح نفوذناپذیر و بدون درز	 
مقاوم در برابر نفوذ آب و مواد شیمیایي	 

موارد کاربرد
1-  اشـــباع نمـــودن ســـطوح بتنـــی و ســـیمان   کاری 
ــا  ــا، کفپوش   هـ ــواع رنگ   هـ ــرای انـ شـــده قبـــل از اجـ

ــت ــاوی پیگمنـ ــش   های حـ و پوشـ
2-  اشـــباع نمـــودن ســـطوح بتنـــی و ســـیمان   کاری 
ــی  ــای رزینـ ــواع مات   هـ ــرای انـ ــل از اجـ ــده قبـ شـ

واکنش   گـــرا

مقدار مصرف
ـــطوح  ـــواري س ـــل و ناهم ـــدار تخلخ ـــه مق ـــه ب ـــا توج ب
ـــع  ـــر مرب ـــر مت ـــش ه ـــرای پوش ـــدار ب ـــن مق ـــر کار، ای زی

ـــود. ـــد ب ـــرم خواه ـــا 200  گ ـــدود 150 ت ح

آماده سازی سطح 
ـــد خشـــک  ـــی بای ـــل از پوشـــش ده ـــی ســـطوح قب  تمام
و تمیـــز شـــده و از هرگونـــه آلودگـــی پـــاک گردنـــد.  
ـــی  ـــل از اجـــرای ABAPRIME-12 تمامـــی ســـطوح بتن قب
 SSPC-SP 13/Nace No.  ـــتاندارد ـــا اس ـــق ب ـــد مطاب بای
6  آمـــاده ســـازی شـــوند. توصیـــه می   شـــود مقاطـــع 
ـــه مـــدت 28 روز عمـــل  بتنـــی قبـــل از اجـــرای پرایمـــر ب
آوری شـــده باشـــند و رطوبـــت موجـــود در بتـــن کمتـــر از 
ـــت فشـــاری  ـــل مقاوم ـــن حداق ـــد. همچنی 4 درصـــد باش
ـــتگی  ـــروی پیوس ـــل نی ـــد  N/mm2 25   و حداق ـــن بای بت
ــای  ــام ترک   هـ ــد. تمـ ــد  N/mm2 1/5 باشـ ــن بایـ بتـ
ـــات  ـــا م ـــروت ی ـــب، گ ـــیله چس ـــه وس ـــد ب ـــطح بای س
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ـــوند. ـــم ش ـــی ترمی اپوکس
ـــام  ـــد انج ـــر نبای ـــرایط زی ـــطوح در ش ـــازی س ـــاده س آم

ـــود: ش
1- در دمای کمتر از 5 درجه سانتیگراد.

2- زمانی که رطوبت نسبی بیشتر از 80% باشد.
ـــر از 3 درجـــه ســـانتیگراد  ـــای ســـطح کمت ـــی دم 3- وقت

ـــد. ـــبنم باش ـــاالی نقطـــه   ی ش ب
ــه در  ــطوحی کـ ــرای سـ ــاعات روز بـ ــارج از سـ 4- خـ

محیـــط خارجـــی قـــرار دارنـــد.

روش اجرا
ــه  ــه عرضـ ــته   بندی جداگانـ ABAPRIME-12 در دو بسـ
می   شـــود. همـــواره دو بســـته   بندی را به   طـــور کامـــل 
بـــا هـــم مخلـــوط کنیـــد. مخلـــوط بایـــد در زمـــان 

کاربـــری )Pot Life( ذکـــر شـــده اجـــرا گـــردد.
جـــزء B را بـــه جـــزء A اضافـــه نمـــوده و بـــه خوبـــی 
ـــس  ـــد. میک ـــوط کنی ـــر مخل ـــا یکدیگ ـــر ب ـــر میکس در زی
کـــردن را بـــه مـــدت ســـه دقیقـــه ادامـــه دهیـــد و 
از اختـــاط صحیـــح مـــواد در کناره   هـــای ظـــرف 

مطمئـــن شـــوید. 
گرمـــازا بـــودن واکنـــش ســـخت شـــدن اپوکســـی ممکـــن 
اســـت باعـــث بـــاال رفتـــن دمـــای پرایمـــر موجـــود 
ـــی  ـــن کارای ـــت رفت ـــبب ازدس ـــه س ـــود ک ـــطل ش در س
می   گـــردد. بـــرای جلوگیـــری از ایـــن امـــر می   توانیـــد 
مخلـــوط را در ظـــروف کـــم عمـــق ریختـــه و یـــا در 
ــدن  ــپری شـ ــس از سـ ــی پـ ــق ابتدایـ ــان دقایـ همـ
ــد. ــاز نماییـ ــر را آغـ ــرای پرایمـ induction time اجـ

ـــرایط  ـــاال، ش ـــواص ب ـــا خ ـــای ب ـــش ه ـــام پوش ـــد تم مانن
ـــواص  ـــا خ ـــود ت ـــت ش ـــًا رعای ـــد کام ـــده بای ـــر ش ذک

ـــد. ـــت آی ـــه دس ـــش ب ـــن پوش ـــر از ای ـــورد نظ م
ـــوط  ـــل از مخل ـــواد قب ـــای م ـــرم دم ـــوای گ - درآب و ه
ـــا 25 درجـــه ســـانتیگراد باشـــد،  ـــد بیـــن 20 ت کـــردن بای
ـــه  ـــری )Pot Life( ب ـــان کارب ـــورت زم ـــن ص ـــر ای در غی

ـــود. ـــد ب ـــاه خواه ـــدت کوت ش

ـــواد  ـــوای ســـرد در صـــورت ســـفت شـــدن م - در آب و ه
ـــد. ـــرم نمایی ـــر مســـتقیم گ ـــه صـــورت غی آن را ب

- هنگامـــی کـــه ســـرعت بـــاد بیشـــتر از 7 متـــر بـــر 
ثانیـــه اســـت، از اجـــرای پرایمـــر خـــودداری کنیـــد.

- هنگامـــی کـــه دمـــای ســـطح کمتـــر از 10 درجـــه 
ـــد. ســـانتیگراد اســـت، از اجـــرای پرایمـــر خـــودداری کنی

تجهیزات اجرا:

اسپری ایرلس

قطر دهانه نازل: 
0/021- 0/017 اینچ
فشار در دهانه نازل :

)1600 psi( حداقل 110 بار

اسپری هوا

قطر دهانه نازل:
2/2- 1/8 میلیمتر

فشار در دهانه نازل :
)40-90 psi( 3 تا 6 بار

در هر دست اجرا معموالً بین 30 تا 60 غلتک
میکرون فیلم خشک حاصل می   شود.

در هر دست اجرا معموالً بین 30 تا 60 قلم   مو
میکرون فیلم خشک حاصل می   شود.
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برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
رنگ: شفاف

0/9  :)g/cm3( وزن مخصوص
درصد جامد حجمی: 35±2

4:1 :)A:B( نسبت ترکیب وزنی اجزا
تعداد الیه:1

روش اجرا: اسپری معمولی یا ایرلس، غلتک، قلم   مو
زیرآیند: بتن آماده سازی شده 

زمان مورد نیاز قبل از اجرا)Induction time(: 15 دقیقه
25 °C :نقطه اشتعال

T- 200 :تینر/شستشو
میزان تینر مورد نیاز: 0-5 %

زمان خشک شدن:

دما
)°C(

قابل لمس
)ساعت(

اجرای الیه بعدی
)ساعت(

خشک شدن 
کامل

حداکثرحداقل
13 روز1593272
7 روز2562448
4 روز4041824

 :)Pot Life(  زمان کاربری
دمای رنگ

152540)درجه سانتیگراد(

زمان کاربری
360240120)دقیقه(

توجه:  با ازدیاد حجم انباشت رزین و هاردنر پس از اختاط، 
افزایش دمای مواد سریع   تر و در نتیجه زمان کاربری کوتاه   تر 

خواهد شد.

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

ـــت و  ـــته، دور از رطوب ـــرف در بس ـــداری: ظ ـــرایط نگه ش

یخ زدگـــی و تابـــش مســـتقیم نـــور خورشـــید
بهتریـــن دمـــای نگهـــداری: 10+ تـــا 30+ درجـــه 

ســـانتیگراد
 :A ـــزء ـــرم )ج ـــوع 20 کیلوگ ـــدی: مجم ـــته بن ـــوع بس ن
ســـطل 16 کیلوگرمـــی جـــزء B: ســـطل 4 کیلوگرمـــی( 

 حفاظت و ایمنی
ایـــن محصـــول آتـــش گیـــر اســـت. بایـــد از گرمـــا و 
ـــرف را  ـــود. در ظ ـــته ش ـــه داش ـــتقیم دور نگ ـــعله مس ش
ـــد دارای سیســـتم  ـــرا بای ـــط اج ـــد. محی ـــه داری بســـته نگ
ـــا  تهویـــه مناســـب باشـــد. از تمـــاس مســـتقیم و دائمـــی ب
ـــدن  ـــده ش ـــورت بلعی ـــد. درص ـــری کنی ـــت جلوگی پوس
ـــدوم  ـــک مص ـــود. از تحری ـــه ش ـــک مراجع ـــه پزش ـــوراً ب ف
ـــات بیشـــتر  ـــرای اطاع ـــد. ب ـــودداری نمایی ـــوع خ ـــه ته ب
ـــود. ـــه ش ـــی )MSDS( مراجع ـــات ایمن ـــه اطاع ـــه برگ ب

ـــوارد  ـــای سربســـته م ـــط ه در صـــورت اســـتفاده در محی
ایمنـــی زیـــر را بـــرای جلوگیـــری از آتـــش ســـوزی، 
ــت  ــامتی رعایـ ــه سـ ــیدن بـ ــیب رسـ ــار و آسـ انفجـ

نماییـــد:
ـــدار  ـــه مق ـــطح ب ـــدن س ـــک ش ـــرا و خش ـــگام اج • در هن

ـــد. ـــط وارد کنی ـــه محی ـــازه ب ـــوای ت ـــی ه کاف
ـــب  ـــی مناس ـــزات ایمن ـــتکش و تجهی ـــک، دس • از ماس

ـــد. ـــتفاده کنی اس
• هرگونـــه جرقـــه، جوشکاری،کشـــیدن ســـیگار و 
ـــوع اســـت. ـــط اجـــرا ممن ـــردن شـــعله در محی روشـــن ک
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کفپوش اپوکسی میانی 21
ABAFLOOR-21

ABAFLOOR-21 یک پوشــش میانی کف بر پایه  ی رزین اپوکسی و هاردنر پلی  آمین اصالح 
شده با مقاومت مکانیکی و شیمیایی بسیار خوب است. این پوشش جهت محافظت از سطوح 
بتنــی کف در صنایع غذایی، انبارهای صنعتی و مواد شــیمیایی، نیروگاه های برق و ســایر 
مکان  هایی که پوشش رویه ســطوح کف باید صاف، قابل تمیز کردن و مخصوص کارهای 

سنگین باشد، قابل استفاده است.

خواص و اثرات
مقاومت مکانیکی اولیه و نهایي زیاد	 
 داراي خاصیت جریان  پذیری و خود تراز شــوندگی 	 

بسیار خوب
 اجرای آسان	 
چسبندگي بسیار زیاد به سطوح	 
 ایجاد سطح نفوذناپذیر و بدون درز	 
مقاوم در برابر سایش	 
مقاوم در برابر نفوذ آب و مواد شیمیایي	 
 قابلیت اضافه شدن سیلیس	 

 موارد کاربرد
1- بیمارستان  ها و آزمایشگاه  ها

2- کارخانه  هاي تولید مواد غذایي و دارویي
3- انبار  ها و سالن  هاي صنعتی

4- پارکینگ  های عمومی

مقدار و نحوه مصرف
کفپوش اپوکســی باید به صورت یک سیســتم پوششی 
اجــرا گــردد. بنابراین قبل از اجرای این الیه، اســتفاده از  
ABAPRIME-11 یــا ABAPRIME-12 به عنوان آســتری 
ضروری است. جهت دســتیابی به مقاومت  های مکانیکی 
عالی و حصــول بهترین ویژگی  های ســطحی و اجرایی، 
اســتفاده از ABAFLOOR-31 یا ABAFLOOR-32 به عنوان 

پوشش رویه پیشنهاد می شود. 
مقدار مصرف بستگي به میزان تخلخل و ناهمواري سطوح 
زیر کار دارد. جهت اجرای این الیه در هر متر مربع به ازای 
هر یک میلی متــر ضخامت، حدود 2 کیلوگرم ماده مورد 
نیاز خواهد بود. این مقدار بدون احتســاب افزودن سیلیس 
اضافی محاسبه شده اســت. ضخامت الیه نهایی بسته به 
خــواص مکانیکی مورد نظر می  تواند بین 1 تا 4 میلی متر 

انتخاب شود.
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 آماده سازی سطح 
 ABAFLOOR-21 قابــل اجــرا بــر روی آســتری  های   
ABAPRIME-11 و ABAPRIME-12 می  باشــد. سطح آستر 
خورده باید خشک و فاقد هرگونه آلودگی باشد. همچنین 
ABAFLOOR-21 باید با رعایت فاصله های زمانی ذکر شده 
بین دفعات پوشــش دهی اعمــال گردد. در صورت نیاز به 
تســطیح زیرآیند می  توان با توجه به نیاز از گروت یا مات 

اپوکسی استفاده نمود.
سطوح بتنی: بتن قبل از پوشش دهی باید به مدت 28 روز 
ســخت شــده و رطوبت موجود  در بتن کمتر از 4% باشد. 
همچنین حداقل مقاومت فشــاری بتن باید N/mm2 25 و 
حداقل نیروی پیوستگی بتن باید N/mm2 1/5 باشد. تمامی 
ســطوح باید تمیز و خشک باشند و ترک های سطح باید 
به وســیله گروت یا مات اپوکسی چند منظوره پر شده و 

سپس با ABAPRIME-11 یا ABAPRIME-12 آستر شوند.
آماده سازی سطوح در شرایط زیر نباید انجام شود:

1- در دمای کمتر از 5 درجه سانتیگراد.
2- زمانی که رطوبت نسبی بیشتر از 80% باشد.

3- وقتی دمای ســطح کمتر از 3 درجه ســانتیگراد باالی 
نقطه  ی شبنم باشد.

4- خارج از ساعات روز برای سطوحی که در محیط خارجی 
قرار دارند.

 روش اجرا
ABAFLOOR-21 در دو بسته بندی جداگانه عرضه می  شود. 
همواره دو بسته بندی را به طور کامل با هم مخلوط کنید. 
مخلــوط باید در زمان کاربری )Pot Life( ذکر شــده اجرا 

گردد.
1- جزء A را به خوبی در زیر میکسر هم بزنید.

2- جزء B را به جزء A اضافه نموده و به خوبی در زیر میکسر 
با یکدیگر مخلوط کنید.

میکس مواد را به مدت ســه دقیقه ادامه داده و از میکس 
شدن مواد در کناره  های ظرف مطمئن شوید. اجرا می  تواند 

بافاصلــه بعد از میکس کردن صورت گیرد و نیاز به زمان 
دادن به مخلوط نیست.

گرمازا بودن واکنش ســخت شــدن اپوکسی ممکن است 
باعث باال رفتن دمای رنگ موجود در سطل شود که سبب 
ازدست رفتن کارایی رنگ می گردد. برای جلوگیری از این 
امر مخلوط را در ظروف کم عمق بریزید و یا در همان دقایق 

ابتدایی اجرای پوشش را آغاز کنید.
مانند تمام پوشش  های با خصوصیات باال، شرایط ذکر شده 
باید کامًا رعایت شــود تا خواص مورد نظر از این پوشش 

به دست آید.
- ABAFLOOR-21 را به صورت نواری بر روی زمین بریزید 
و به  وســیله ماله تخت یا دندانه  دار شــروع به پخش کردن 
نمایید تا ضخامت مورد نظر بدســت آید. بعد از 10 دقیقه 
سطح را به وسیله غلطک هواگیر صاف کنید تا حباب  های 

هوای محبوس شده از بین برود.
- 2/5- 1/5  میلی متر از ABAFLOOR-21 باعث به دســت 

دادن سطحی صاف و براق در انتها می  شود.
- درآب و هوای گرم دمای مواد قبل از مخلوط کردن باید 
بین 20 تا 25 درجه ســانتیگراد باشد. در غیر این صورت 

زمان کاربری )Pot Life( به شدت کوتاه خواهد بود.
- در آب و هوای ســرد در صورت سفت شدن مواد آن را به 

صورت غیر مستقیم گرم نمایید.
- هرگز مخلوط را رقیق نکنید.

- هنگامی که ســرعت باد بیشــتر از 7 متر بر ثانیه است از 
اجرای پوشش خودداری کنید.

- هنگامی که دمای ســطح کمتر از 10 درجه ســانتیگراد 
است از اجرای رنگ خودداری کنید. 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: مایع ویسکوز

رنگ: سفید
2/0±0/1  :)g/cm3( وزن مخصوص

7:1 :)A:B( نسبت ترکیب اجزا

237



برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

درصد جامد حجمی: 98±2
چسبندگی به بتن )N/mm2(:  2/5 ) بیشتر از پیوستگی بتن(

50 :)N/mm2( مقاومت فشاري
30 :)N/mm2( مقاومت خمشي
20 :)N/mm2( مقاومت کششي

زمان خشک شدن:

دما
)°C(

قابل لمس
)ساعت(

اجرای الیه بعدی
)ساعت(

خشک شدن 
کامل

حداکثرحداقل
13 روز1593272
7 روز2562448
4 روز4041824

توجه: مدت زمان خشــک شــدن به ضخامت پوشش اعمال شده 
بستگی دارد و تمام اطاعات این کاتالوگ بر اساس ضخامت فیلم 

خشک توصیه شده است.

 :)Pot Life(  زمان کاربری 
دمای رنگ

152540)درجه سانتیگراد(

زمان کاربری
905520)دقیقه(

توجه: با ازدیاد حجم انباشت رزین و هاردنر پس از اختاط، افزایش 
دمای رنگ سریع تر و در نتیجه زمان کاربری کوتاه تر خواهد شد.

 مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت و یخ زدگی 
و تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بســته بندی: مجموع 32 کیلوگرم )جزء A: سطل 28 

کیلوگرمی جزء B: سطل 4 کیلوگرمی(

 حفاظت و ایمنی
این محصول آتش گیر اســت. باید از گرما و شعله مستقیم 
دور نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. محیط اجرا 
باید دارای سیســتم تهویه مناسب باشد. از تماس مستقیم 
و دائمی با پوســت جلوگیری کنید. درصورت بلعیده شدن 
فوراً به پزشــک مراجعه شــود. از تحریک مصدوم به تهوع 
خودداری نمایید. برای اطاعات بیشــتر به برگه اطاعات 

ایمنی )MSDS( مراجعه شود.
در صورت استفاده در محیط  های سربسته موارد ایمنی زیر 
را برای جلوگیری از آتش ســوزی، انفجار و آسیب رسیدن 

به سامتی رعایت نمایید:
• در هنگام اجرا و خشک شدن سطح به مقدار کافی هوای 

تازه به محیط وارد کنید.
• از ماســک، دستکش و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده 

کنید.
• هرگونه جرقه، جوشکاری،کشیدن سیگار و روشن کردن 

شعله در محیط اجرا ممنوع است.
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کفپوش اپوکسی میانی 22
ABAFLOOR-22

ABAFLOOR-22 یک پوشــش میانی کف بر پایه   ی رزین اپوکسی و هاردنر پلی   آمین اصالح 
شــده با مقاومت مکانیکی و شــیمیایی بسیار خوب اســت. این پوشش جهت محافظت از 
سطوح بتنی کف در صنایع غذایی، انبارهای صنعتی و مواد شیمیایی، نیروگاه های برق و سایر 
مکان   هایی که پوشش رویه ســطوح کف باید صاف، قابل تمیز کردن و مخصوص کارهای 

سنگین باشد، قابل استفاده است.

خواص و اثرات
مقاومت مکانیکی اولیه و نهایي بسیار زیاد	 
 داراي خاصیت جریان   پذیری و خود تراز شوندگی عالی	 
اجرای بسیار آسان	 
چسبندگي بسیار زیاد به سطوح	 
ایجاد سطح نفوذناپذیر و بدون درز	 
مقاوم در برابر سایش	 
مقاوم در برابر نفوذ آب و مواد شیمیایي	 
قابلیت اضافه شدن سیلیس	 

موارد کاربرد
1- بیمارستان   ها و آزمایشگاه   ها

2- کارخانه   هاي تولید مواد غذایي و دارویي
3- انبار   ها و سالن   هاي صنعتی

4- پارکینگ   های عمومی

مقدار و نحوه مصرف
کفپوش اپوکســی باید به صورت یک سیســتم پوششی 
اجــرا گردد. بنابراین قبل از اجرای این الیه، اســتفاده از  
ABAPRIME-11 یــا ABAPRIME-12 به عنوان آســتری 
ضروری اســت. جهت دستیابی به مقاومت   های مکانیکی 
عالــی و حصول بهترین ویژگی   های ســطحی و اجرایی، 
استفاده از ABAFLOOR-31 یا ABAFLOOR-32 به عنوان 

پوشش رویه پیشنهاد می شود. 
مقدار مصرف بستگي به میزان تخلخل و ناهمواري سطوح 
زیر کار دارد. جهت اجرای این الیه در هر متر مربع به ازای 
هر یک میلی متر ضخامت، حدود 1/7 کیلوگرم ماده مورد 
نیاز خواهد بود. این مقدار بدون احتســاب افزودن سیلیس 
اضافی محاسبه شده اســت. ضخامت الیه نهایی بسته به 
خــواص مکانیکی مورد نظر می   تواند بین 1 تا 4 میلی متر 

انتخاب شود.
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 آماده سازی سطح 
 ABAFLOOR-22 قابــل اجــرا بــر روی آســتری   های    
ABAPRIME-11 و ABAPRIME-12 می   باشــد. سطح آستر 
خورده باید خشک و فاقد هرگونه آلودگی باشد. همچنین 
ABAFLOOR-22 باید با رعایت فاصله های زمانی ذکر شده 
بین دفعات پوشــش دهی اعمــال گردد. در صورت نیاز به 
تســطیح زیرآیند می   توان با توجه به نیاز از گروت یا مات 

اپوکسی استفاده نمود.
سطوح بتنی: بتن قبل از پوشش دهی باید به مدت 28 روز 
ســخت شــده و رطوبت موجود  در بتن کمتر از 4% باشد. 
 25 N/mm2 همچنیــن حداقل مقاومت فشــاری بتن باید
و حداقل نیروی پیوســتگی بتن باید N/mm2 1/5 باشــد. 
تمامی سطوح باید تمیز و خشک باشند و ترک های سطح 
باید به وســیله گروت یا مات اپوکسی پر شده و سپس با 

ABAPRIME-11 یا ABAPRIME-12 آستر شوند.
آماده سازی سطوح در شرایط زیر نباید انجام شود:

1- در دمای کمتر از 5 درجه سانتیگراد.
2- زمانی که رطوبت نسبی بیشتر از 80% باشد.

3- وقتی دمای ســطح کمتر از 3 درجه ســانتیگراد باالی 
نقطه   ی شبنم باشد.

4- خارج از ساعات روز برای سطوحی که در محیط خارجی 
قرار دارند.

 روش اجرا
ABAFLOOR-22 در دو بســته بنــدی جداگانــه عرضه 
می   شــود. همواره دو بســته بندی را به طــور کامل با هم 
 )Pot Life( مخلــوط کنید. مخلوط باید در زمــان کاربری

ذکر شده اجرا گردد.
1- جزء A را به خوبی در زیر میکسر هم بزنید.

2- جزء B را به جزء A اضافه نموده و به خوبی در زیر میکسر 

با یکدیگر مخلوط کنید.
میکس مواد را به مدت ســه دقیقه ادامه داده و از میکس 
شدن مواد در کناره   های ظرف مطمئن شوید. اجرا می   تواند 
بافاصلــه بعد از میکس کردن صورت گیرد و نیاز به زمان 

دادن به مخلوط نیست.
گرمازا بودن واکنش ســخت شــدن اپوکسی ممکن است 
باعث باال رفتن دمای رنگ موجود در سطل شود که سبب 
ازدست رفتن کارایی رنگ می گردد. برای جلوگیری از این 
امر مخلوط را در ظروف کم عمق بریزید و یا در همان دقایق 

ابتدایی اجرای پوشش را آغاز کنید.
مانند تمام پوشش   های با خصوصیات باال، شرایط ذکر شده 
باید کامًا رعایت شــود تا خواص مورد نظر از این پوشش 

به دست آید.
- ABAFLOOR-22 را به صورت نواری بر روی زمین بریزید 
و به   وســیله ماله تخت یا دندانه   دار شــروع به پخش کردن 
نمایید تا ضخامت مورد نظر بدســت آید. بعد از 10 دقیقه 
سطح را به وسیله غلطک هواگیر صاف کنید تا حباب   های 

هوای محبوس شده از بین برود.
- 2/5- 1/5 میلی متر از ABAFLOOR-22 باعث به دســت 

دادن سطحی صاف و براق در انتها می   شود.
- درآب و هوای گرم دمای مواد قبل از مخلوط کردن باید 
بین 20 تا 25 درجه ســانتیگراد باشد. در غیر این صورت 

زمان کاربری )Pot Life( به شدت کوتاه خواهد بود.
- در آب و هوای ســرد در صورت سفت شدن مواد آن را به 

صورت غیر مستقیم گرم نمایید.
- هرگز مخلوط را رقیق نکنید.

- هنگامی که ســرعت باد بیشــتر از 7 متر بر ثانیه است از 
اجرای پوشش خودداری کنید.

- هنگامی که دمای ســطح کمتر از 10 درجه ســانتیگراد 
است از اجرای رنگ خودداری کنید. 
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: مایع ویسکوز

رنگ: سفید
1/7±0/1  :)g/cm3( وزن مخصوص

5:1 :)A:B( نسبت ترکیب اجزا
درصد جامد حجمی: 98±2

چسبندگی به بتن )N/mm2(: 2/5 )بیشتر از پیوستگی بتن(
70 :)N/mm2( مقاومت فشاري
30:)N/mm2( مقاومت خمشي
20:)N/mm2( مقاومت کششي

زمان خشک شدن:

دما
)°C(

قابل لمس
)ساعت(

اجرای الیه بعدی
)ساعت(

خشک شدن 
کامل

حداکثرحداقل
13 روز1593272
7 روز2562448
4 روز4041824

توجه: مدت زمان خشــک شــدن به ضخامت پوشش اعمال شده 
بستگی دارد و تمام اطاعات این کاتالوگ بر اساس ضخامت فیلم 

خشک توصیه شده است.

 :)Pot Life(  زمان کاربری 
دمای رنگ

152540)درجه سانتیگراد(

زمان کاربری
905520)دقیقه(

توجه: با ازدیاد حجم انباشت رزین و هاردنر پس از اختاط، افزایش 
دمای رنگ سریع تر و در نتیجه زمان کاربری کوتاه تر خواهد شد.

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت و یخ زدگی 
و تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نــــوع بسـته بندی: مجموع30 کیـلوگرم )جزء A: سطل 

25 کیلوگرمی جزء B: سطل 5 کیلوگرمی(

حفاظت و ایمنی
این محصول آتش گیر اســت. باید از گرما و شعله مستقیم 
دور نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. محیط اجرا 
باید دارای سیســتم تهویه مناسب باشد. از تماس مستقیم 
و دائمی با پوســت جلوگیری کنید. درصورت بلعیده شدن 
فوراً به پزشــک مراجعه شــود. از تحریک مصدوم به تهوع 
خودداری نمایید. برای اطاعات بیشــتر به برگه اطاعات 

ایمنی )MSDS( مراجعه شود.
در صورت استفاده در محیط   های سربسته موارد ایمنی زیر 
را برای جلوگیری از آتش ســوزی، انفجار و آسیب رسیدن 

به سامتی رعایت نمایید:
در هنگام اجرا و خشک شدن سطح به مقدار کافی هوای 	 

تازه به محیط وارد کنید.
از ماسک، دستکش و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده کنید.	 
هرگونه جرقه، جوشکاری،کشیدن سیگار و روشن کردن 	 

شعله در محیط اجرا ممنوع است.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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کفپوش اپوکسی رویه 31
ABAFLOOR-31

ABAFLOOR-31 یک پوشــش رویه کف بر پایه     ی رزین اپوکسی و هاردنر پلی     آمین اصالح 
شــده، بدون حالل و با مقاومت مکانیکی، شیمیایی و خراش عالی است. این پوشش جهت 
محافظت از سطوح بتنی کف در صنایع غذایی ، انبارهای صنعتی و مواد شیمیایی، نیروگاه     های 
برق و سایر مکان     هایی که پوشش رویه سطوح کف باید صاف، قابل تمیز کردن و مخصوص 

کارهای سنگین باشد، مناسب می     باشد.

خواص و اثرات
مقاومت مکانیکی اولیه و نهایي بسیار زیاد	 
 داراي خاصیت جریان     پذیری و خود تراز شــوندگی 	 

بسیار خوب
 اجرای آسان	 
چسبندگي بسیار زیاد 	 
 ایجاد سطح نفوذناپذیر و بدون درز	 
مقاوم در برابر سایش	 
 مقاوم در برابر نفوذ آب و مواد شیمیایي	 

موارد کاربرد
1- بیمارستان     ها و آزمایشگاه     ها

2- کارخانه     هاي تولید مواد غذایي و دارویي
3- انبار     ها و سالن     هاي صنعتی

4- پارکینگ     های عمومی

 مقدار و نحوه مصرف
کفپوش اپوکســی باید به صورت یک سیســتم پوششی 
اجرا گردد. بنابراین قبل از اجرای الیه نهایی، اســتفاده از 
ABAPRIME-11 یــا ABAPRIME-12 به عنوان الیه پرایمر 
ضروری اســت. این کفپوش می     توانــد به تنهایی و یا پس 
 ABAFLOOR-22 یا ABAFLOOR-21 از اجرای الیــه میانی
بـــه عنوان الیه نهـایی اجــــرا شــود. در صــورتی که از 
ABAFLOOR-21  و یا ABAFLOOR- 22 به عنوان الیه میانی 
استفاده شده باشــد، ضخامت الیه نهایی بسته به خواص 
مکانیکی مورد نظر می     تواند بین 0/5 تا 1 میلی متر انتخاب 
شــود که در این صورت مقدار مصــرف بین 0/85 تا 1/7 
کیلوگرم در هر مترمربــع خواهد بود.  ABAFLOOR-31 را 
می     توان به صورت تک الیه نیز با ضخامت 1 تا 4 میلی متر

بر روی الیه پرایمر ABAPRIME-11 یا ABAPRIME-12 اجرا 
نمود.
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آماده سازی سطح 
 ABAPRIME-11      بر روی آســتری     های ABAFLOOR-31 
و ABAPRIME-12 و یا الیـــه مــیانی      ABAFLOOR-21 و 
ABAFLOOR- 22 قابل اجرا اســت. ســطح مورد نظر باید 
خـــــشک و فاقــد هرگونه آلــــودگی باشـد. همچنین 
ABAFLOOR-31 باید با رعایت فاصله     های زمانی ذکر شده 
بین دفعات پوشــش دهی اعمــال گردد. در صورت نیاز به 
تســطیح زیرآیند می     توان با توجه به نیاز از گروت یا مات 

اپوکسی استفاده نمود.
ســطوح بتنــی: بتن قبل از پوشــش دهی بایــد به مدت 
28 روز ســخت شــده و رطوبت موجود  در بتن کمتر از 
4% باشــد. همچنیــن حداقل مقاومت فشــاری بتن باید
     N/mm2 25 و حداقــل نیــروی پیـــوستگی بتـــن باید

N/mm2 1/5 باشــد. تمامی ســطوح باید تمیز و خشــک 

باشــند و ترک های سطح باید به وســیله گروت یا مات 
 ABAPRIME-11 اپوکســی چند منظوره پر شده و سپس با

یا ABAPRIME-12 آستر شوند.
آماده سازی سطوح در شرایط زیر نباید انجام شود:

1- در دمای کمتر از 5 درجه سانتیگراد.
2- زمانی که رطوبت نسبی بیشتر از 80% باشد.

3- وقتی دمای ســطح کمتر از 3 درجه ســانتیگراد باالی 
نقطه     ی شبنم باشد.

4- خارج از ساعات روز برای سطوحی که در محیط خارجی 
قرار دارند.

روش اجرا
ABAFLOOR-31 در دو بســته بنــدی جداگانــه عرضه 
می     شــوند. همواره دو بســته بندی را به طور کامل با هم 
 )Pot Life( مخلــوط کنید. مخلوط باید در زمــان کاربری

ذکر شده اجرا گردد.
1- جزء A را به خوبی در زیر میکسر هم بزنید.

2- جزء B را به جزء A اضافه نموده و به خوبی در زیر میکسر 
با یکدیگر مخلوط کنید.

میکس مواد را به مدت ســه دقیقه ادامه داده و از میکس 
شدن مواد در کناره     های ظرف مطمئن شوید. اجرا می     تواند 
بافاصلــه بعد از میکس کردن صورت گیرد و نیاز به زمان 

دادن به مخلوط نیست.
گرمازا بودن واکنش ســخت شــدن اپوکسی ممکن است 
باعث باال رفتن دمای رنگ موجود در سطل شود که سبب 
ازدست رفتن کارایی رنگ می گردد. برای جلوگیری از این 
امر مخلوط را در ظروف کم عمق بریزید و یا در همان دقایق 

ابتدایی اجرای پوشش را آغاز کنید.
مانند تمام پوشش     های با خصوصیات باال، شرایط ذکر شده 
باید کامًا رعایت شــود تا خواص مورد نظر از این پوشش 

به دست آید.
- ABAFLOOR-31 را به صورت نواری بر روی زمین بریزید 
و به     وســیله ماله تخت یا دندانه     دار شــروع به پخش کردن 
نمایید تا ضخامت مورد نظر بدســت آید. بعد از 10 دقیقه 
سطح را به وسیله غلطک هواگیر صاف کنید تا حباب     های 

هوای محبوس شده از بین برود.
- درآب و هوای گرم دمای مواد قبل از مخلوط کردن باید 
بین 20 تا 25 درجه ســانتیگراد باشد. در غیر این صورت 

زمان کاربری )Pot Life( به شدت کوتاه خواهد بود.
- در آب و هوای ســرد در صورت سفت شدن مواد آن را به 

صورت غیر مستقیم گرم نمایید.
- هرگز مخلوط را رقیق نکنید.

- هنگامی که ســرعت باد بیشــتر از 7 متر بر ثانیه است از 
اجرای پوشش خودداری کنید.

- هنگامی که دمای ســطح کمتر از 10 درجه ســانتیگراد 
است از اجرای رنگ خودداری کنید.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: مایع ویسکوز

رنگ: در فام     های مختلف
1/7±0/1 : )g/cm3( وزن مخصوص

5:1 :)A:B( نسبت ترکیب اجزا
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برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

درصد جامد حجمی:98±2
چسبندگی به بتن )N/mm2(: 2/5 ) بیشتر از پیوستگی بتن(

70 :)N/mm2( مقاومت فشاري
35 :)N/mm2( مقاومت خمشي
25 :)N/mm2( مقاومت کششي

زمان خشک شدن:
دما

)°C(

قابل لمس
)ساعت(

اجرای الیه بعدی
)ساعت(

خشک شدن 
کامل

حداکثرحداقل
13 روز1593272
7 روز2562448
4 روز4041824

توجه: مدت زمان خشــک شــدن به ضخامت پوشش اعمال شده 
بستگی دارد و تمام اطاعات این کاتالوگ بر اساس ضخامت فیلم 

خشک توصیه شده است.
 :)Pot Life(  زمان کاربری 

دمای رنگ
152540)درجه سانتیگراد(

زمان کاربری
905520)دقیقه(

توجه: با ازدیاد حجم انباشت رزین و هاردنر پس از اختاط، افزایش 
دمای رنگ سریع تر و در نتیجه زمان کاربری کوتاه تر خواهد شد. 

 مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری:ظرف در بسته، دور از رطوبت و یخ زدگی 

و تابش مستقیم نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد

نوع بســته بندی: مجموع30 کیلوگرم )جزء A: سطل 25 
کیلوگرمی جزء B: سطل 5 کیلوگرمی(

حفاظت و ایمنی
این محصول آتش گیر اســت. باید از گرما و شعله مستقیم 
دور نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. محیط اجرا 
باید دارای سیســتم تهویه مناسب باشد. از تماس مستقیم 
و دائمی با پوســت جلوگیری کنید. درصورت بلعیده شدن 
فوراً به پزشــک مراجعه شــود. از تحریک مصدوم به تهوع 
خودداری نمایید. برای اطاعات بیشــتر به برگه اطاعات 

ایمنی )MSDS( مراجعه شود.
در صورت استفاده در محیط     های سربسته موارد ایمنی زیر 
را برای جلوگیری از آتش ســوزی، انفجار و آسیب رسیدن 

به سامتی رعایت نمایید:
در هنگام اجرا و خشک شدن سطح به مقدار کافی هوای 	 

تازه به محیط وارد کنید.
از ماسک، دستکش و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده 	 

کنید.
هرگونه جرقه، جوشکاری،کشیدن سیگار و روشن کردن 	 

شعله در محیط اجرا ممنوع است.
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کفپوش اپوکسی رویه 32
ABAFLOOR-32

ABAFLOOR-32 یک پوشــش رویه کف بر پایه      ی رزین اپوکسی و هاردنر پلی      آمین اصالح 
شــده، بدون حالل و با مقاومت مکانیکی، شیمیایی و خراش عالی است. این پوشش جهت 
محافظت از سطوح بتنی کف در صنایع غذایی ، انبار های صنعتی و مواد شیمیایی، نیروگاه      های 
برق و سایر مکان      هایی که پوشش رویه سطوح کف باید صاف، قابل تمیز کردن و مخصوص 
کارهای سنگین باشد، مناسب می      باشد. خواص رئولوژیکی این کفپوش طوری است که حتی 

در آب و هوای سرد قابلیت اجرای آسان را بدست می      دهد.

خواص و اثرات
مقاومت مکانیکی اولیه و نهایي بسیار زیاد	 
داراي خاصیت جریان      پذیری و خود تراز شوندگی عالی	 
 اجرای آسان	 
چسبندگي بسیار زیاد 	 
ایجاد سطح نفوذناپذیر و بدون درز	 
مقاوم در برابر سایش	 
مقاوم در برابر نفوذ آب و مواد شیمیایي	 
قابل اجرا در بازه دمایی 5 تا 35 درجه سانتیگراد	 

 موارد کاربرد
1- بیمارستان      ها و آزمایشگاه      ها

2- کارخانه      هاي تولید مواد غذایي و دارویي
3- انبار      ها و سالن      هاي صنعتی

4- پارکینگ      های عمومی

 مقدار و نحوه مصرف
کفپوش اپوکســی باید به صورت یک سیســتم پوششی 
اجرا گردد. بنابراین قبل از اجرای الیه نهایی، اســتفاده از 
ABAPRIME-11 یــا ABAPRIME-12 به عنوان الیه پرایمر 
ضروری اســت. این کفپوش می      توانــد به تنهایی و یا پس 
 ABAFLOOR-22 یا ABAFLOOR-21 از اجــرای الیه میانی
به عنوان الیه نــهایــــی اجرا شود. در صــــورتی که از 
ABAFLOOR-21 و یــا ABAFLOOR- 22 بــه عنــوان الیه 
میانی اســتفاده شده باشــد، ضخامت الیه نهایی بسته به 
خواص مکانیکی مورد نظر می      تواند بین 0/5 تا 1 میلی متر 
انتخاب شــود که در این صورت مقدار مصرف بین 0/8 تا 
 ABAFLOOR-32  .1/5 کیلوگرم در هر مترمربع خواهد بود
را می      توان به صورت تک الیه نیز با ضخامت 1 تا 4 میلی متر

بر روی الیه پرایمر ABAPRIME-11 یا ABAPRIME-12 اجرا 
نمود.
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 آماده سازی سطح 
 ABAPRIME-11       بــر روی آســتری      های ABAFLOOR-32 
 ABAFLOOR-21       و یــا الیــه میانــی ABAPRIME-12 و
و ABAFLOOR- 22 قابــل اجرا اســت. ســطح مورد نظر 
بایــد خشــک و فاقد هرگونــه آلودگی باشــد. همچنین 
ABAFLOOR-32 باید با رعایـــت فاصلـه      های زمانی ذکر 
شده بین دفعات پوشش دهی اعمال گردد. در صورت نیاز 
به تسطیح زیرآیند می      توان با توجه به نیاز از گروت یا مات 

اپوکسی استفاده نمود.
سطوح بتنی: بتن قبل از پوشش دهی باید به مدت 28 روز 
سخت شده و رطوبت موجود  در بتن کمتر از 4% باشد. 
 25 N/mm2 باید بتن  مقاومت فشاری  همچنین حداقل 
باشد.   1/5  N/mm2باید بتن  پیوستگی  نیروی  حداقل  و 
تمامی سطوح باید تمیز و خشک باشند و ترک های سطح 
باید به وسیله گروت یا مات اپوکسی پر شده و سپس با 

ABAPRIME-11 یا ABAPRIME-12 آستر شوند.
آماده سازی سطوح در شرایط زیر نباید انجام شود:

1- در دمای کمتر از 5 درجه سانتیگراد.
2- زمانی که رطوبت نسبی بیشتر از 80% باشد.

3- وقتی دمای ســطح کمتر از 3 درجه ســانتیگراد باالی 
نقطه      ی شبنم باشد.

4- خارج از ساعات روز برای سطوحی که در محیط خارجی 
قرار دارند.

 روش اجرا
ABAFLOOR-32 در دو بســته بنــدی جداگانــه عرضه 
می      شــوند. همواره دو بســته بندی را به طور کامل با هم 
 )Pot Life( مخلــوط کنید. مخلوط باید در زمــان کاربری

ذکر شده اجرا گردد.
1- جزء A  را به خوبی در زیر میکسر هم بزنید.

2- جزء B  را به جزء A اضافه نموده و به خوبی در زیر میکسر 
با یکدیگر مخلوط کنید.

میکس مواد را به مدت ســه دقیقه ادامه داده و از میکس 

شدن مواد در کناره      های ظرف مطمئن شوید. اجرا می      تواند 
بافاصلــه بعد از میکس کردن صورت گیرد و نیاز به زمان 

دادن به مخلوط نیست.
گرمازا بودن واکنش ســخت شــدن اپوکسی ممکن است 
باعث باال رفتن دمای رنگ موجود در سطل شود که سبب 
ازدست رفتن کارایی رنگ می گردد. برای جلوگیری از این 
امر مخلوط را در ظروف کم عمق بریزید و یا در همان دقایق 

ابتدایی اجرای پوشش را آغاز کنید.
مانند تمام پوشش      های با خصوصیات باال، شرایط ذکر شده 
باید کامًا رعایت شــود تا خواص مورد نظر از این پوشش 

به دست آید.
 ABAFLOOR-32 را به صورت نواری بر روی زمین بریزید و 
به      وسیله ماله تخت یا دندانه      دار شروع به پخش کردن نمایید 
تا ضخامت مورد نظر بدســت آید. بعد از 10 دقیقه ســطح 
را به وسیله غلطک هواگیر صاف کنید تا حباب      های هوای 

محبوس شده از بین برود.
- درآب و هوای گرم دمای مواد قبل از مخلوط کردن باید 
بین 20 تا 25 درجه ســانتیگراد باشد. در غیر این صورت 

زمان کاربری )Pot Life( به شدت کوتاه خواهد بود.
- در آب و هوای ســرد در صورت سفت شدن مواد آن را به 

صورت غیر مستقیم گرم نمایید.
- هرگز مخلوط را رقیق نکنید.

- هنگامی که ســرعت باد بیشــتر از 7 متر بر ثانیه است از 
اجرای پوشش خودداری کنید.

- هنگامی که دمای ســطح کمتر از 10 درجه ســانتیگراد 
است از اجرای رنگ خودداری کنید.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: مایع ویسکوز

رنگ: در فام      های مختلف
1/5±0/1  :)g/cm3( وزن مخصوص

4:1 :)A:B( نسبت ترکیب اجزا
درصد جامد حجمی: 98±2
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چسبندگی به بتن )N/mm2(: 2/5 )بیشتر از پیوستگی بتن(
60 :)N/mm2( مقاومت فشاري
30 :)N/mm2( مقاومت خمشي
20 :)N/mm2( مقاومت کششي

زمان خشک شدن:

دما
)°C(

قابل لمس
)ساعت(

اجرای الیه بعدی
)ساعت(

خشک شدن 
کامل

حداکثرحداقل
13 روز1593272

7 روز2562448

4 روز4041824

توجه: مدت زمان خشــک شدن به ضخامت پوشش اعمال 
شــده بستگی دارد و تمام اطاعات این کاتالوگ بر اساس 

ضخامت فیلم خشک توصیه شده است.
 :)Pot Life(  زمان کاربری 

دمای رنگ
152540)درجه سانتیگراد(

زمان کاربری
905520)دقیقه(

توجه: با ازدیاد حجم انباشت رزین و هاردنر پس از اختاط، 
افزایــش دمای رنگ ســریع تر و در نتیجــه زمان کاربری 

کوتاه تر خواهد شد. 

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت و یخ زدگی 
و تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بســته بندی: مجموع 25 کیلوگرم )جزء A: سطل 20 

کیلوگرمی جزء B: سطل 5 کیلوگرمی(

 حفاظت و ایمنی
این محصول آتش گیر اســت. باید از گرما و شعله مستقیم 
دور نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. محیط اجرا 
باید دارای سیســتم تهویه مناسب باشد. از تماس مستقیم 
و دائمی با پوســت جلوگیری کنید. درصورت بلعیده شدن 
فوراً به پزشــک مراجعه شــود. از تحریک مصدوم به تهوع 
خودداری نمایید. برای اطاعات بیشــتر به برگه اطاعات 

ایمنی )MSDS( مراجعه شود.
در صورت استفاده در محیط      های سربسته موارد ایمنی زیر 
را برای جلوگیری از آتش ســوزی، انفجار و آسیب رسیدن 

به سامتی رعایت نمایید:
در هنگام اجرا و خشک شدن سطح به مقدار کافی هوای 	 

تازه به محیط وارد کنید.
از ماسک، دستکش و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده 	 

کنید.
هرگونه جرقه، جوشکاری،کشیدن سیگار و روشن کردن 	 

شعله در محیط اجرا ممنوع است.
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سخت کننده سطح بتن
ABA HARDTOP

نوعی  ترکیب پودری ســیمانی آماده با اجزا ســازنده نرم می باشــد که به صورت خشکه 
پاشــی بر روی بتن های تازه ریخته شده استفاده  می گردد. مقاطع خشکه پاشی شده پس 
از عملیات پرداخت )شمشه کشی یا ماله کشی ( کامال صاف و یکپارچه، سخت و مقاوم در 
برابر سایش می گردند. این مخلوط پوشش دهنده از چسبندگی قابل توجهی به بتن زیرین 
برخوردار شده و با کاهش نفوذپذیری منجر به افزایش دوام و پایایی سطح بتنی می گردد. 

خواص و اثرات
 حصول سطح نهایی صاف و یکپارچه 	 
 ایجاد سطحی نفوذناپذیر و غیر لغزنده 	 
 تقویت استحکام بتن در برابر فرسایش، سایش و ضربه	 
  مقاوم در برابر سیکل های ذوب و یخبندان	 
 مقاوم در برابر نفوذ عوامل مخرب و مواد شیمیایی	 
 افزایش دوام بتن	 
  سهولت و سرعت اجرا	 
 امکان ترکیب با رنگ های بتن	 
 مناسب برای سطوح داخلی و خارجی سازه	 
  قابلیت چسبندگی و پیوستگی زیاد به بتن زیرآیند	 
  قابلیت شستشو و نظافت آسان	 

موارد کاربرد
1- تسطیح و مقاوم سازی کفسازی های بتنی

2- کفسازی کارگاه ها، کارخانه ها و انبارها
3- کفسازی پارکینگ ها، گاراژ ها و نواحی بارگیری

4- آشیانه های هواپیما
5- کفسازی کارواش ها و محیط های تجاری

نکات فنی:
به منظور کیفیت اجرای ABA HARDTOP  بتن زیرآیند باید 

دارای مشخصات زیر باشد: 
300 kg/m3 :حداقل مقدار سیمان

0/4 :)W/C( حداقل نسبت آب به سیمان
0/55 :)W/C( حداکثر نسبت آب به سیمان

روانــــی منــاسب )اسامپ( در محــل بتـن ریزی: 
70-100 mm

حداکثر هوای بتن: 3 درصد
75 mm :حداقل ضخامت بتن

حداقل مقاومت فشاری بتن )برای سطوح با ترافیک و 
30 N/mm2 :)باربری زیاد

توصیه1: در صورت نیاز به استفاده از مواد جایگزین سیمان 
در طرح اختاط ) نظیر میکروسیلیس ، زئولیت و ...( توصیه 
می گردد از ترکیـــبات پیش آمـاده نظیر POWER GEL یا 

MS -5 یا A.C.P استفاده گردد.
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توصیه2: مصرف انواع مواد کاهنده شــدید آب از خانواده 
S.P.A.PLAST یا POWER PLAST برای کاهش نســبت 

W/C بتن توصیه اکید می گردد. 

مقدار مصرف
بر حســب شرایط و بســته به کاربری سطح، برای پوشش 
 ABA HARDTOP یـــک متر مربع حدود 3 تــا 7 کیلوگرم

مورد نیاز می باشد. 

روش مصرف
1- پس از اتمام بتن ریزی و پس از نیمه خـــشک شــدن 
سطح بتن )نه خشک و نه خیس(  اقــــدام به اجـــــرای 
ABA HARDTOP نمایید.  حالت فیزیکی بتن باید به شکلی 
باشد که در زمان راه رفتن پا داخل بتن فرو نرود اما رد کف 

کفش روی بتن دیده شود.
توجه: مقاطع بتنی نباید دچار آب انداختگی باشند.

2- بستـــــه به کــاربــری سطح مـورد نظــر، پـــودر 
ABA HARDTOP را بر روی مقطع بتنی پاشــیده تا رطوبت 

بتن را جذب کند.
3- پــس از جــذب رطوبت که منجر بــه تغییر رنگ پودر 
می گردد بافاصله با اســتفاده از ماله  دستی یا برقی سطح 

را پرداخت نمایید.
4- به منظور دســتیابی به ســطحی صاف و یکنواخت با 
مقاومت مناسب الزم است با استفاده از ماله برقی)پروانه ای( 
سطح نهایی را پرداخت نمایید. برای این کار پس از آن که 
ســطح خشکه پاشی شده، استحکام الزم برای تحمل وزن 
یک نفــر را با مقدار کمی فرورفتگی پیدا نمود، می توان از 

ماله پروانه ای استفاده کرد.
5- مانند سایر سطوح بتنی نحوه و زمان عمل آوری پس از 
اجرا بسیار حائز اهمیت بوده و این کار باید به سرعت پس 

از اجرا انجام شود.
 پس از اتمام ماله کشــی با اسپری نمودن آب عمل آوری 

بتن سخت شده را آغاز کنید.

6- برای اجرا در دمـاهای بیش از 30 درجه سانتیگراد و در 
مـحیط های گرم و خشک، همچنین در هنگـام وزش باد، 
اســـتفاده از ماده ABA CURE برای عمل آوری بهتر سطوح 

اجرا شده توصیه می گردد.

مشخصات فیزیکي وشیمیایي
حالت فیزیکی: پودر

رنگ: خاکستری
یون کلر: ندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری: دور از نم، رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید 
بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد

نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
توجه : استفاده از ABA HARDTOP در محیط های اسیدی و 
در جاهایی که در معرض مواد شیمیایی قرار می گیرند باید با 

مجوز دفتر فنی شرکت آبادگران صورت پذیرد.

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
توصیــه می گــردد در هنگام کار نمودن بــا هرگونه ماده 
شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده شود.
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. 
لطفا به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست.
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کفپوش سیمانی
FLOCEM

نوعی مالت سیماني می باشد که براي حصول سطحي صاف، زیبا و پر مقاومت طراحي شده 
است.  این کفپوش با حصول مقاومت نهایي در حدود 65 مگاپاسکال ماده ای مناسب براي 

عملیات کفسازی مي باشد. 

خواص و اثرات
داراي انبساط کنترل شده و بدون انقباض	 
سهولت اختالط با آب	 
حصول رواني مطلوب بدون نیاز به مواد افزودني	 
سخت شدن سریع	 
مقاوم در برابر سیکل های ذوب و یخبندان	 
مقاومت مناسب در برابر نفوذ	 
غیر لغزنده	 
عدم ایجاد گرد و غبار	 

موارد کاربرد
1- کفسازی کارخانجات و سالن های صنعتی، محیط های 

ورزشی، تفرجگاه ها و سردخانه ها
2- نیروگاه ها و پاالیشگاه ها

3- ایستگاه هاي مترو و راه آهن
4- فرودگاه ها و بنادر

5- مرمت کف هاي قدیمي آسیب دیده

مقدار مصرف
برای پوشش یک متر مربع به ضخامت یک سانتی متر حدود 

20 تا 25 کیلوگرم کفپوش سیمانی مورد نیاز می باشد. 

روش مصرف
سطوح محل اجراي کفپوش سیمانی باید عاري از هر گونه 

چربي، گرد و غبار یا اجزای سست گردد.  
در صورت اجراي کفپوش روی مقاطعی که دارای خاصیت 
جذب آب هســتند، ســطح زیر کار باید مرطوب گردد به 
طوری که آب ســاکن روي ســطح باقی نمانده باشــد.  به 
هر کیســه 25 کیلوگرمی حدود 2/5 لیتر آب اضافه شود.  
اختاط پودر با آب باید با استفاده از همزن برقی )دریل+پره( 
صورت پذیرد.  سطل یا ظرفی که پودر و آب در آن مخلوط 
می شوند باید متناسب با سرعت کار و حجم اختاط باشد.  
همیشه پودر را به آرامی به آب اضافه نمایید و توجه داشته 
باشید در زمان اضافه شدن پودر به آب همزن برقی روشن 
باشد.  عمل اختاط تا حصول مخلوطی یکنواخت و همگن 
ادامه پیدا نماید.  مخلوط حاصله را روي کف ریخته و عمل 
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ماله یا شمشه کشــي را شــروع نمایید )استفاده از شمشه 
پروانه ای در حصول مقاطع صاف و صیقلی موثر می باشد(.  
پس از گیرش اولیه کفپوش اجرا شــده، عملیات آب پاشي 
مقاطع را آغاز نموده و حداقل 48 ساعت کفپوش اجرا شده 
مرطوب نگه داشته شود.  سپس عملیات برش زدن )Cut( را 
براي ایجاد درزهاي انبساط آغاز نمایید.  الزم به ذکر است 
در صورت لزوم مي توان تمام مقاطع را برای دســتیابی به 

سطحی زیبا و صیقلی ساب زد. 
  FLOCEM  توجه 1:  هرگز در دماي زیر 5 درجه سانتي گراد

را  اجرا نکنید. 
توجــه 2: در صــورت گرم بودن هوا و تابش مســتقیم نور 
خورشــید بر روي سطح، با استفاده از روش های مناسب از 

تبخیر سریع آب کفپوش جلوگیري به عمل آورید. 

مشخصات فیزیکي وشیمیایي
حالت فیزیکي: پودر 

رنگ: خاکستري
2/40±0/1 g/cm3 :وزن مخصوص مات

یون کلر: ندارد

مالحظات
مدت نگهداري: یک سال در بسته بندي اولیه

شــرایط نگهداري: در بســته بندی اولیه، دور از  رطوبت و 
تابش مستقیم نور خورشید 

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندي: کیسه 25 کیلوگرمي

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز برای سامتی و محیط 
زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده 

شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
توصیــه می گــردد در هنگام کار نمودن بــا هرگونه ماده 
شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده شود. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.  
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. 

لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 
این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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ترازکننده سیمانی
ABATOP-SL

ABATOP-SL مخلوط آماده تک جزئی پایه سیمانی با قابلیت پرکنندگی، جریان پذیری زیاد 
و فاقد انقباض مي باشــد.  با توجه به پلیمرهایی که در ســاخت این مــاده به کار رفته از 
پیوســتگي و چسبندگي قابل توجهي به سطوح زیرکار برخوردار بوده و پس از سخت شدن 
نیروی فشــاري زیادي را تحمل مي نماید.  تراز کننده ســیمانی با توجه به قابلیت خود تراز 

شوندگی، برای تسطیح مقاطع ناهموار کاربرد دارد. 
این ماده بر اساس استانداردهای قابل ارزیابی می باشد:

BS EN 1937, BS EN 12706

خواص و اثرات
جریان پذیری و پرکنندگی بسیار زیاد	 
چسبندگي عالی به انواع مصالح نظیر بتن، گچ، آجر و. . .  	 
هم رنگ بتن	 
بدون انقباض	 
انعطاف پذیری زیاد 	 
مقاوم در مقابل سیکل هاي یخبندان و ذوب	 
مقاوم در برابر نفوذ آب 	 
ایجاد سطوحی یکنواخت و صاف	 
غیر لغزنده	 
سهولت و سرعت اجرا	 
قابل شستشو و نظافت آسان	 

موارد کاربرد
 1- هموار نمودن سطوح

2- پر نمودن ناهمواري هاي بتن و حـفره ها
3- زیرسازي کف های ساختمانی پیش از نصب پوشش جدید

4- زیرسازی کفپوش های رزینی

مقدار مصرف
بسته به مقدار تخلخل و ناهمواري سطوح مورد اجرا، براي 
پوشــش یک مترمربع و بــه ازای هر 1 میلي متر ضخامت 
حدود 2 تا 2/5  کیلوگرم ABATOP-SL مورد نیاز مي باشد.  

روش مصرف
سطح زیرکار باید عاري از هرگونه چربي، گرد و غبار و ذرات 
سســت گردد.  پس از تمیز نمودن سطوح زیر کار،  تمامی 
مقاطع را با اســتفاده از آب زیاد اشباع نموده به طوری که 
مقاطــع زیر کار، در زمان اجــرا آب اختاط تراز کننده را 
جذب ننمایند.  پیش از اجرا نباید آب اضافی روی ســطح 

باقی مانده باشد. 
به هر کیســه 25 کیلوگرمی پودر تراز کننده سیمانی 5/7 
تــا 6/4 لیتر آب اضافه شــود.  اختاط پــودر با آب باید با 
استفاده از همزن برقی )دریل+پره( صورت پذیرد.  سطل یا 
ظرفی که پودر و آب در آن مخلوط می شوند باید متناسب 
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برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

با ســرعت کار و حجم اختاط باشــد.  همیشه پودر را به 
آرامی به آب اضافه نمایید و توجه داشــته باشــید در زمان 
اضافه شــدن پودر به آب همزن برقی روشــن باشد و عمل 
اختــاط تا حصول دوغابــی یکنواخت و همگن ادامه پیدا 
کند.  ســپس به مدت 1 دقیقــه مخلوط تراز کننده آماده 
شــده را جهت خارج شــدن هوا ساکن گذاشته، بعد از آن 
دوغاب آماده شــده را بر روی ســطوح یا مقاطع مورد نظر 
ریخته و با اســتفاده از ماله دندانه دار )شــانه اي( به صورت 
یکنواخت پخش نمایید.  نهایتاً با استفاده از غلتک هواگیر 
سطح روی دوغاب اجرا شده را صاف نمایید.  پس از سخت 
شدن اولیه، تمامی مقاطع تراز شده را حداقل به مدت 24 

ساعت مرطوب نگه دارید. 
توجه: مرطوب نگه داشتن سطوح پس از اجرا روند حصول 

مقاومت را تسریع نموده و بهبود می بخشد. 

مشخصات فیزیکي و شیمیایي
حالت فیزیکي: پودر 

رنگ: خاکستری 
2/06±0/1 g/cm3 :وزن مخصوص دوغاب

یون کلر: ندارد

مالحظات
مدت نگهداري: یک سال در بسته بندي اولیه 

شــرایط نگهداري: در بســته بندی اولیه، دور از  رطوبت و 
تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندي: کیسه 25 کیلوگرمي

 حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز برای سامتی و محیط 
زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده 

شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
توصیــه می گــردد در هنگام کار نمودن بــا هرگونه ماده 
شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده شود. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.  
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 
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تراز کننده سیماني زودگیر
ABATOP-FSL

ABATOP-FSL مخلوط زودگیر آماده تک جزئی پایه سیمانی با قابلیت پرکنندگی، روندگی 
زیاد و فاقد انقباض مي باشــد.  با توجه به پلیمرهاي فعال شونده اي که در ساخت این ماده 
به کار رفته از پیوستگي و چسبندگي قابل توجهي به سطوح زیرکار برخوردار بوده و پس از 
سخت شدن نیروی فشاري زیادي را تحمل مي نماید. تراز کننده سیمانی زودگیر با توجه به 
قابلیت خود تراز شــوندگی سریع خود، برای تسطیح مقاطع ناهموار در زمان سریع کاربرد 

دارد. 
این ماده بر اساس استانداردهای زیر تحت کنترل است: 

BS EN 1937, BS EN 12706

خواص و اثرات
حصول ســطوح نهایی کاماًل صاف و یکنواخت در 	 

زمان بسیار سریع
جریان پذیری و پرکنندگی بسیار زیاد	 
چسبندگي بســیار زیاد به انواع مصالح نظیر بتن، 	 

گچ، آجر و ...
هم رنگ بتن	 
بدون انقباض	 
انعطاف پذیری زیاد	 
مقاوم در مقابل سیکل هاي یخبندان و ذوب	 
مقاوم در برابر نفوذ آب	 
غیر لغزنده	 
سهولت و سرعت اجرا	 
قابل شستشو و نظافت آسان	 
مقاومت مکانیکی مناسب	 

موارد کاربرد
1- تسطیح و ترمیم و هموار نمودن سطوح 

2- تسطیح ناهمواری های ناشی از خطا در قالب بندی
3- پر نمودن ناهمواري هاي بتن و حـفره ها

4- زیرسازي کف های ساختمانی پیش از نصب پوشش جدید
5-زیرسازی کفپوش های رزینی

مقدار مصرف
بسته به مقدار تخلخل و ناهمواري سطوح مورد اجرا، براي 
پوشــش یک مترمربع و بــه ازای هر 1 میلي متر ضخامت 
حدود 2 تا 2/5 کیلوگرم  ABATOP-FSL مورد نیاز مي باشد.  

روش مصرف
سطح زیرکار باید عاري از هرگونه چربي، گرد و غبار و ذرات 
سســت گردد. پس از تمیز نمودن سطوح زیر کار،  تمامی 
مقاطع را با اســتفاده از آب زیاد اشباع نموده به طوری که 
مقاطــع زیر کار، در زمان اجــرا آب اختاط تراز کننده را 
جذب ننمایند. پیش از اجرا نباید آب اضافی روی ســطح 

باقی مانده باشد.
به هر کیســه 25 کیلوگرمی پودر تــراز کننده بتن 6/0 تا 
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6/25 لیتر آب اضافه شود. اختاط پودر با آب باید با استفاده 
از همزن برقی )دریل+پره( صورت پذیرد. ســطل یا ظرفی 
که پودر و آب در آن مخلوط می شــوند باید متناســب با 
سرعت کار و حجم اختاط باشد. همیشه پودر را به آرامی 
به آب اضافه نمایید و توجه داشــته باشــید در زمان اضافه 
شدن پودر به آب همزن برقی روشن باشد و عمل اختاط 
تا حصول دوغابی یکنواخت و همگن ادامه پیدا کند. سپس 
به مدت 1 دقیقه مخلوط تراز کننده آماده شــده را جهت 
خارج شدن هوا ساکن گذاشته، بعد از آن دوغاب آماده شده 
را بر روی سطوح یا مقاطع مورد نظر ریخته و با استفاده از 
ماله دندانه دار )شانه اي( به صورت یکنواخت پخش نمایید. 
نهایتاً با اســتفاده از غلتک هواگیر سطح روی دوغاب اجرا 
شــده را صاف نمایید. پس از سخت شــدن اولیه، تمامی 
مقاطع تراز شــده را حداقل به مدت 24 ســاعت مرطوب 

نگه دارید.
توجه: مرطوب نگه داشتن سطوح پس از اجرا روند حصول 

مقاومت را تسریع نموده و بهبود می بخشد.

مشخصات فیزیکي و شیمیایي
حالت فیزیکي: پودر 

رنگ: خاکستری 
2/00±0/05 g/cm3 :وزن مخصوص دوغاب

درصد آب به پودر: حدود 25-24 درصد 
یون کلر: ندارد

مالحظات
مدت نگهداري: یک سال در بسته بندي اولیه 

شــرایط نگهداري: در بســته بندی اولیه، دور از  رطوبت و 
تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندي: کیسه 25 کیلوگرمي

 حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطر ســاز و مضر برای سامتی 
و محیــط زیســت قرار ندارد، با این وجــود به هیچ عنوان 
نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. در صورت 
برخورد اتفاقی با پوســت یا چشــم باید با آب ولرم فراوان 
شسته شود. توصیه می گردد در هنگام کار نمودن با هرگونه 
مواد شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده 

نمایید.

 درصورت بلعیده شــدن فوراً به پزشک مراجعه شود. برای 
اطاعات بیشتر به برگه  )MSDS(  )اطاعات ایمنی( مراجعه 

شود.
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نگهداری بتن
 MOULD RELEASE AGENTS AND

CURING COMPOUNDS



کیورینگ
ABA CURE

نگهــداری صحیح از بتن پس از اتمام عملیات بتن ریــزی یکی از عوامل مهم و اثرگذار در 
افزایش کیفیت نهایی بتن می باشــد.  ماده ABA CURE با ایجاد فیلم غیر چرب بسیار نازک 
روی سطح بتن عالوه بر انعکاس بخش عمده ای از تابش نور خورشید و جلوگیری از باال رفتن 

دمای سطح بتن، از تبخیر سریع آب بتن جلوگیری به عمل می آورد.
این ماده بر اساس استانداردها و آیین نامه های زیر قابل ارزیابی می باشد:

ASTM C309, ASTM C156, ACI 308, AASHTO M148, BS 7542

خواص و اثرات
ایجاد فیلم غیر چرب روی سطح بتن	 
جلوگیري از تبخیر سریع و زود هنگام آب بتن	 
عدم نیاز به آب پاشي مداوم و مرطوب نگه داشتن بتن	 
محبوس نمودن آب اختالط بتن برای پیشرفت واکنش 	 

هیدارسیون
جلوگیري از انقباض وترک هاي ناشي از تبخیر سریع 	 

آب بتن
کاهش نفوذپذیري سطحي بتن	 
جلوگیري از پوسته شدن سطحي بتن	 
بدون ایجاد تغییر در رنگ سطوح بتنی	 
بدون ممانعت از پیوستگی الیه های بتنی 	 

موارد کاربرد
1- بتن ریزي در مناطقي که در معرض تابش شــدید نور 

آفتاب مي باشد.
2- بتن ریزی در مناطق بادخیز و در معرض جریان باد

3- اجراي بتن در مناطقي که امکان آب پاشــي و مرطوب 
نگه داشتن بتن محدود مي باشد. 

4- بتن ریزي در مقاطع گسترده و وسیع

مقدار مصرف
بســته به شــدت وزش باد و مقدار رطوبت و دماي محیط 
مقدار مصــرف حدود 150 تا 200 گرم براي هر متر مربع 

مي باشد. 

روش مصرف
1- اجــراي ABA CURE  بایــد به محض اتمام بتن ریزی یا 
همزمــان با باز نمودن قالب ها انجام پذیرد. در صورت بروز 
تاخیر، الزم است ابتدا سطـح بتن آب پاشي و اشباع شود و 

بعد از آن ABA CURE  اجرا گردد. 
2- در مناطق گرمســیر یا بتن ریزی های حجیم الزم است 
ضخامت فیلم ماده کیورینگ روی سطح برای مقاومت در 
برابر فشار تبخیر آب بتن بیشتر باشد لذا پاشش کیورینگ 
روي ســطح طی دو مرحله و با فواصــل حدود نیم تا یک 

ساعت انجام پذیرد. 
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3- در مناطقی که دماي هوا کم اســت و شــدت وزش باد 
ناچیز است هر کیلوگرم ماده کیورینگ را می توان با حدود 
300 تا 500 سي ســي آب مخلوط نموده و مورد استفاده 

قرار داد. 
4- ماده کیورینگ را می توان روی مقاطع اسپری نموده یا 
به صورت ریزشــی و پخش نمودن با استفاده از تی مقاطع 

را پوشش داد.  
توجــه1: در صورت اســپری نمودن مــاده کیورینگ فرد 

مجری بخارات متصاعد را استشمام نکند. 
توجه2: در زمان کارکردن با هر گونه مواد شیمیایی استفاده 

از ماسک، دستکش و عینک ایمنی الزامی است. 

مشخصات فیزیکي و شیمیایي
حالت فیزیکي: مایع 

رنگ: خاکستری روشن )نقره ای(
1/45±0/1 g/cm3 ::وزن مخصوص

قابلیت انحال: درآب
یون کلر: ندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: گالن 30 کیلوگرمی

توجه: به منظور حفــظ یکپارچگی بتن های جدید با بتن 
کیورینگ شــده، باقي مانده فیلــم  ABA CURE را از روي 

مقاطع رابط با استفاده از فشار آب پاک نمایید. 

حفاظت و ایمنی
تماس این ماده با پوســت دســت یا استشمام بخارات آن 
در زمان پاشــش باعث التهاب پوستی می شود.  لذا توصیه 
می گردد در زمان اجرای این ماده از ماســک، دســتکش 

الستیکی و عینک ایمنی استفاده گردد. 
 این ماده در محدوده مواد خطرساز برای سامتی و محیط 
زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده 

شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.  
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. 
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست.
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روغن قالب  امولسیونی )پایه آب(
AQUAFORM-230

AQUAFORM-230 نوعی روغن قالب امولســیونی بر پایه آب و ترکیبی از روغن گیاهی خنثی 
شــده به همراه مواد روغنی معدنی می باشــد که براســاس اصول نوین در توسعه نسل های 
مختلف روغن قالب همچون دوست دار محیط زیست بودن، افزایش طول عمر قالب ها، زیبایی 
سطح بتن  اجرا شده، سهولت بســیار باال در جداسازی قالب از بتن و مقرون به صرفه بودن، 

طراحی و توسعه یافته است.

خواص و اثرات
ماده سبز، دوست دار محیط زیست و بدون مواد مضر 	 

و سمی
جداسازی راحت قالب از سطح بتن بدون نیاز به اعمال 	 

نیروی مکانیکی
عدم آلودگی به جا مانده در سطوح بتن	 
ایجاد سطح بتن تمام شده بی عیب و نقص و کامال مشابه 	 

با سطح شکل  داده شده
قابلیت پوشش دهی مطلوب روی سطح قالب ها	 
عدم ایجاد تغییر رنگ در سطوح بتن	 
امکان استفاده سریع و آسان	 
 	)VOC FREE( حداقل محتوای مواد آلی فرار
کاهش خوردگی و افزایش طول عمر قالب ها و باالترین 	 

ســازگاری با هر نوع قالب گیــری و عمل آوری بتن 
)همچون عمل آوری حرارتی و فشاری(

 	)SLIP-FORMING(مناسب برای قالب های لغزنده
حذف مواد به جا مانــده بتنی بر روی قالب طی مدت 	 

زمان طوالنــی کاربری و صرفه جویی در زمان و هزینه 
تمیز کاری قالب

کمک به عبور بهتر و سریعتر حباب های هوا در مجاورت 	 
قالب

امکان شستشوی ابزارآالت و قالب ها با استفاده از آب	 
غیر قابل اشتعال	 

موارد کاربرد
1-  مناسب برای روغن کاری انواع قالب هاي فلزي، چوبي، 
پاستیکي، فایبرگاس و ... به منظور استفاده در بتن ریزی 

)SLIP-FORMING( در حالت ساکن و متحرک
2-  مناسب برای تمامی شرایط بتن ریزی در محل و صنایع 

بتن پیش ساخته
3-  چــرب نمــودن قالب مقاطع بتنی کــه رنگ آمیزی، 

سیمان کاری و یا پوشش داده می شوند.

مقدار مصرف
 بســته به نوع قالب و شرایط محیطی کارگاه مقدار مصرف 
متغیر اســت؛ اما معموال مقدار مصرف مطابق بندهای ذیل 

می باشد:
برای ســطوح چوبی: 1 لیتر برای پوشــش دهی 10 تا 15 

متر مربع 
برای ســطوح فلزی: 1 لیتر برای پوشــش دهی 20 تا 25 

متر مربع
 

روش مصرف
روغن قالب AQUAFORM-230 را با استفاده از قلم مو، برس، 

غلتک یا پیستوله روي سطح قالب ها اجرا نمایید.
توجه: قبل از مصرف، ظرف مواد به خوبی تکان داده شود. 
در صورت رقیق سازی این ماده )تا حداکثر 50 درصد(، از 
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برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

میکســر یا همزن با دور باال برای مخلوط نمودن آب با این 
ماده استفاده گردد.

مشخصات فیزیکي و شیمیایي
حالت فیزیکي: مایع 

رنگ: سفید 
 0/98±0/02 g/cm3 :وزن مخصوص
قابلیت انحال در آب: کامًا امتزاج پذیر

پایداری امولسیون: پایدار در مدت طوالنی

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
در دماهای باالتر پایداری فازی می تواند دســتخوش تغییر 

گردد و نیاز به میکس در حین اجرا وجود داشته باشد.
نوع بسته بندی: گالن 20 لیتری

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرســاز و مضر برای سامتی 
و محیــط زیســت قرار ندارد، با این وجــود به هیچ عنوان 
نباید بلعیده شــود یا با چشم تماس داشته باشد. درصورت 
برخورد اتفاقی با پوســت یا چشــم باید فورا با آب شیرین 

فراوان شسته شود.
توصیه می گردد در هنگام کارکردن با هرگونه ماده شیمیایی 

از ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده نمایید.
درصورت بلعیده شدن فورا به پزشک مراجعه شود.
لطفا به برگه اطاعات ایمنی)MSDS( مراجعه شود.

این ماده قابل اشتعال می باشد.
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روغن قالب ضد خوردگی
MOULD OIL-O400

MOULD OIL-O400   یک روغن قالب پایه حالل حاوی مواد افزودنی ویژه به منظور افزایش 
مقاومت در برابر خوردگی ســطوح فلزی است. این ماده به منظور جدایش آسان بتن تازه 
از قالب طراحی شــده که نیاز به رقیق سازی نداشــته و آماده مصرف است. از محاسن 
استفاده از MOULD OIL-O400 نسبت به روغن سوخته یا گونه هاي متفرقه می توان به موارد 

ذیل اشاره نمود:
1. بهبود و تسریع سرعت خروج حباب های هوای متصل به بدنه قالب

2. آغشته نمودن سطوح بیشتري از قالب ها به واسطه قدرت پوشش دهي زیاد
3. برای استفاده از این ماده نیاز به هیچگونه آماده سازی وجود ندارد

4. با توجه به اثرخود تراز شــوندگی ماده، پس از اجرا یک الیه نازک و صاف از روغن بر 
روی قالب ایجاد خواهد شد

5. ممانعت از خوردگی قالب ها

خواص و اثرات
عدم نیاز به اعمال ضربات مکانیکي براي جداسازي 	 

قالب ها
عدم آلودگی سطح بتن	 
عدم ایجاد تغییر رنگ در بتن	 
پوشش دهی زیاد بر روی سطح قالب	 
غیر قابل انحالل در آب	 
امکان استفاده سریع و آسان	 
مقاوم در برابر باران پس از خشک شدن اولیه	 
افزایش مقاومت به خوردگی سطوح	 
صرفه اقتصادي	 

موارد کاربرد
1- بتن ریزی در انواع قالب هاي فلزي، چوبي، پاســتیکي، 

فایبرگاس و... 
2- تولید قطعات پیش ساخته بتنی

مقدار مصرف
بسته به نوع قالب، روش اجرا و شرایط محیطی کارگاه مقدار 
مصرف متغیر اســت، اما معموال مقدار پوشش دهی به ازای 

هر لیتر از ماده به شرح ذیل است:
برای سطوح چوبی حدود 40 تا 50 متر مربع
برای سطوح فلزی حدود 50 تا 70 متر مربع 

روش مصرف
اجرای مواد باید بر روی سطوح خشک و تمیز انجام پذیرد. 
  MOULD OIL-O400 بهترین روش اجــرای روغن قالب
با اســتفاده از اسپری است. اســتفاده از قلم مو، برس و یا 
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برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:
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غلطک نیز امکان پذیر اســت. جهت افزایش کیفیت سطح 
نهایی بتن توصیه می شود که مواد اضافی با استفاده از یک 
پارچه از روی ســطح قالب ها پاک شده و قبل از بتن ریزی 
حدود 1 تا 3 ســاعت از زمان اجــرای روغن قالب بر روی 

سطوح گذشته باشد.
توجه 1: از اضافه نمودن آب به این ماده خودداري نمایید.

توجه 2: قالب های روغن خورده نباید به مدت طوالنی در 
معرض باران شدید و گرد و خاک قرار گیرد.

توجــه 3: وجود یک الیه نــازک از این ماده بر روی قالب ها 
جهت حصول سطح مناسب کفایت می نماید. استفاده بیش 

از حد از مواد باعث ایجاد لکه در سطح بتن خواهد شد.

مشخصات فیزیکي و شیمیایي
حالت فیزیکي: مایع 

رنگ: زرد تا قهوه ای شفاف
~0/84 g/cm3 :وزن مخصوص
قابلیت انحال در آب: نامحلول

ذرات غیر محلول: ندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 5+ تا40+ درجه سانتیگراد

نوع بسته بندی: گالن 20 لیتری

حفاظت و ایمنی
این ماده آتش گیر اســت. باید از گرما و شعله مستقیم دور 
نگه داشــته شــود. در ظرف را بسته نگه دارید. محیط اجرا 
باید دارای سیســتم تهویه مناسب باشد. از تماس مستقیم 
و دائمی با پوســت جلو گیری کنید. درصورت بلعیده شدن 
فوراً به پزشــک مراجعه شــود. از تحریک مصدوم به تهوع 
خودداری نمایید. برای اطاعات بیشــتر به برگه اطاعات 
ایمنــی)MSDS( مراجعــه شــود. در صورت اســتفاده در 
محیط های سربســته موارد ایمنــی زیر را برای جلوگیری 
از آتش ســوزی، انفجار و آسیب رسیدن به سامتی رعایت 

نمایید:
در هنگام اجرا و خشــک شدن سطح به مقدار کافی  ◄

هوای تازه را به محیط وارد کنید.
از ماســک، دســتکش و تجهیزات ایمنی مناسب  ◄

استفاده کنید.
هرگونه جرقه، جوشکاری،کشــیدن سیگار و روشن  ◄

کردن شعله در محیط اجرا ممنوع است.
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پوشش های امولسیونی
زینک ریچ اپوکسی دو جزئی
کولتار اپوکسی
رنگ اپوکسی بدون حالل
رنگ اپوکسی ناحیه جزر و مدی
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رنگ ها و پوشش ها
PAINTS AND COATINGS



پوشش امولسیونی
E.M.COAT-90

E. M. COAT-90 گونه ای پوشش محافظتی یک جزئی می باشد که برای جلوگیری از نفوذ امالح 
و یــون های مخرب شــیمیایی موجود در خاک روی مقاطع بتنی پیش از دفن شــدن اجرا 
می شــود. پس از خشک شدن، االستیسیته زیاد و چسبنـــدگی قابل توجهی به سطوح مورد 

اجرا دارد.
این ماده بر اساس استانداردهای زیر تحت کنترل است:

ASTM D2939, ASTM D1640, ASTM D4060

خواص و اثرات
پس از خشــک شــدن یک الیه االســتیک و 	 

انعطاف پذیر روی مقاطع به جا می گذارد
چسبندگی زیاد به سطوح فلزی و بتنی	 
مقاوم در برابر نمک ها ، یون های کلر و سولفات	 
بدون شره پس از اجرا	 
قابلیت انحالل در آب پیش از خشک شدن و عدم 	 

انحالل در آب پس از خشک شدن
فاقد حالل های نفتی	 
غیرقابل اشتعال	 
سهولت و سرعت اجرا	 

موارد کاربرد
1 - محافظت از سطوح بتنی و فلزی

2 - عایق کاری دیوارهای حایل، زیرزمین ها و تونل ها 
3 - پوشش فونداسیون ها و سطوحی که با خاک یا یون های 

مخرب بتن در تماس می باشند.

مقدار مصرف
بسته به مقدار تخلخل مقاطع تحت اجرا، برای اجرای کف، 
حدود 500 گرم تا 1 کیلوگرم و در سایر موارد حدود 200 
گرم تا 400 گرم E.M.COAT-90 براي پوشش یک مترمربع 

کفایت می کند.

روش مصرف
1- زیرآیند باید تمیز، محکم و عاري از هرگونه ذرات سست، 
گرد و غبــار، رنگ، روغن، چربي، پرایمر یا پوشــش های 
قدیمي باشــد. پاکسازی سطح با استفاده از پاشش شدید 
آب )واترجت( یا توسط عملیات بادگیری قابل انجام است.

2- ابتدا E.M.COAT-90 را با مقادیر مساوی آب رقیق نموده 
و یــک الیه به صورت پرایمر بر روی ســطح اجرا نمایید. 
پس از خشــک شدن الیه اول )پرایمر(، زمانی که دست به 
سطوح نچسبد، الیه دوم و پوشش دهي اصلي توسط ماده 
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E.M.COAT-90 انجام مي گردد.
در صورت اجرا بر روي کف و بتن مگر، عملیات پوشش دهي 
با روش ریزش ماده روي مقاطع افقي و تسطیح آن با تي و 
در ســایر موارد عملیات پوشش دهي توسط اجرا با قلم مو 

یا برس انجام مي شود.
نکته: در صورت استفاده از ماده کیورینگ جهت عمل آوری 
بتن زیرآیند، پوشش امولسیونی باید با فاصله 7 روز بر روی 

سطح اجرا گردد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: مایع ویسکوز

رنگ: مشکی
1/50±0/10  :)g/cm3( وزن مخصوص

قابلیت انحال در آب: تا پیش از خشک شدن
زمان خشک شدن سطح )C° 25(: 2 تا 4 ساعت

7 روز زمان خشک شدن نهایی: 
ذرات غیر محلول: ندارد

 مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه 

شــرایط نگهداری: در بسته بندی اولیه و دور از یخبندان و 
تابش مستقیم نور خورشید 

درجــه   +30 تــا   +10 نگهــداری:  دمــای  بهتریــن 
سانتیگراد 

نوع بسته بندی: سطل 25 کیلوگرمی 

توجــه: از E.M.COAT-90 می توان بــه جای قیرگونی هم 
اســتفاده نمود به این ترتیب که پس از اجرای پرایمر ابتدا 
پوشــش امولسیونی را روی ســطح اجرا نموده و یک الیه 
گونی با منافذ درشت روی آن قرار داده و مجدداً روی گونی 
را با E.M.COAT-90 پوشــش دهید. مراحل فوق را می توان 

تا سه الیه ادامه داد.
احتیاط: یخ زدگی در زمان انبارداری یا پیش از خشک شدن 

در زمان مصرف، باعث افت کیفی چشمگیری خواهد شد.

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
توصیــه می گــردد در هنگام کار کردن بــا هرگونه ماده 
شــیمیایی از ماسک، دســتکش و عینک ایمنی استفاده 

نمایید.
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
لطفاً به برگه اطاعات ایمني )MSDS( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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پوشش امولسیونی
E.M.COAT-90-B

E. M. COAT-90-B یک پوشــش محافظتی یک جزئی امولســیونی بر پایه قیر اســت که برای 
جلوگیری از نفوذ امالح و یون های مخرب شیمیایی موجود در خاک روی مقاطع بتنی پیش 
از دفن شدن اجرا می شود. پس از خشک شدن، االستیسیته زیاد و چسبنـدگی قابل توجهی 

به سطوح مورد اجرا دارد.
این ماده بر اساس استانداردهای زیر تحت کنترل است:

ASTM D1227, ASTM D2939, ASTM D1640

خواص و اثرات
ایجاد یک الیه االستیک و ضد آب روی مقاطع	 
چسبندگی زیاد به سطوح فلزی و بتنی	 
مقاوم در برابر نمک ها، یون های کلر و سولفات	 
قابلیت رقیق شدن با آب تا پیش از خشک شدن و 	 

عدم انحالل در آب پس از خشک شدن
فاقد شره	 
فاقد حالل های نفتی	 
غیرقابل اشتعال	 
سهولت و سرعت اجرا	 

موارد کاربرد
1-محافظت از سطوح بتني و فلزي

2-عایق کاري دیوارهای حایل، زیرزمین ها و تونل ها
3-پوشش فونداسیون ها و سطوحي که با خاک یا یون هاي 

مخرب بتن در تماس مي باشند.

مقدار مصرف

بسته به مقدار تخلخل مقاطع تحت اجرا، برای اجرای کف، 
حــدود 500 گرم تا  1 کیلوگــرم E.M.COAT-90-B براي 

پوشش یک  مترمربع کفایت مي کند.

روش مصرف
1- زیرآیند باید تمیز، محکم و عاري از هرگونه ذرات سست، 
گرد و غبــار، رنگ، روغن، چربي، پرایمر یا پوشــش های 
قدیمي باشــد. پاکسازی سطح با استفاده از پاشش شدید 
آب )واترجت( یا توسط عملیات بادگیری قابل انجام است.

2- ابتدا  E.M.COAT-90-B  را با مقادیر مســاوی آب رقیق 
نموده و یک الیه به صورت پرایمر بر روی سطح اجرا نمایید. 
پس از خشــک شدن الیه اول )پرایمر(، زمانی که دست به 
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ســطوح نچسبد، الیه دوم و پوشش دهي اصلي توسط ماده 
E.M.COAT-90-B انجام مي گردد.

در صورت اجرا بر روي کف و بتن مگر، عملیات پوشش دهي 
با روش ریزش ماده روي مقاطع افقي و تسطیح آن با تي و 
در سایر موارد عملیات پوشش دهي توسط اجرا با قلم مو یا 

برس انجام مي شود.
نکته: در صورت استفاده از ماده کیورینگ جهت عمل آوری 
بتن زیرآیند، پوشش امولسیونی باید با فاصله 7 روز بر روی 

سطح اجرا گردد.
 

مشخصات فیزیکي وشیمیایي
حالت فیزیکی: مایع ویسکوز

رنگ: قهوه ای- سیاه
1/00-1/10 g/cm3 :وزن مخصوص

قابلیت انحال در آب: تا پیش از خشک شدن
زمان خشک شــدن ســطح در دماي 25 درجه سانتیگراد: 

2 تا 4 ساعت
زمان خشک شدن نهایي: 3 تا 7 روز 

ذرات غیر محلول: ندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: در بســته بندی اولیه دور از یخبندان و 
تابش مستقیم نور خورشید  

بهترین دمای نگهداری: 5+  تا40+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: سطل  18 کیلوگرمی

توجــه: از   E.M.COAT-90-Bمي توان به جاي قیرگوني هم 
اســتفاده نمود، به این ترتیب که پس از اجراي پرایمر ابتدا 
پوشــش امولسیوني را روي ســطح اجرا نموده و یک الیه 
گونــي با منافذ درشــت روي آن قــرار داده و مجدداً روي 
گوني را با E.M.COAT-90-B پوشش دهید.  مراحل فوق را 

مي توان تا سه الیه ادامه داد. 
احتیاط: یخ زدگي در زمان انبارداري یا پیش از خشک شدن 
در زمان مصرف، باعث افت کیفي چشمگیري خواهد شد. 

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
توصیــه می گردد در هنــگام کار کردن بــا هرگونه ماده 
شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده  شود. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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زینک ریچ اپوکسی دو جزیی
ABADUR-201

ABADUR-201 یک پوشش زینک ریچ اپوکسی سخت شونده با هاردنر پلی آمید با مقاومت عالی 
 ABADUR-201 ،در برابر آب، شــرایط جوی و سایش می باشد. با توجه به ایجاد حفاظت کاتدی
عملکرد بسیار مناســبی روی سازه های فلزی، ماشین آالت، لوله ها و سطوح بیرونی مخازن در 

صنایع پتروشیمی، پاالیشگاه ها، کاغذسازی و تصفیه خانه ها دارد. 
ABADUR-201 با اکثر پوشش های رویه آلی سازگار بوده و مانند تمامی پرایمرها به تنهایی جهت 

سرویس دهی مستغرق در محلول های اسیدی و قلیایی مناسب نیست.

خواص و اثرات
ایجاد حفاظت کاتدی	 
چسبندگي بسیار زیاد به سطوح 	 
مقاومت های مکانیکی بسیار زیاد	 
مقاوم در برابر سایش	 

موارد کاربرد
1 - پاالیشگاه ها

2- سازه های دریایی
3- سکوهای فراساحلی

4- تصفیه خانه  های فاضاب

آماده سازی سطوح 
تمامـــی ســـطوح قبـــل از پوشـــش دهی بایـــد تمیـــز 
ـــک  ـــد و خش ـــاک گردن ـــی پ ـــه آلودگ ـــده و از هرگون ش
باشـــند. قبـــل از اعمـــال رنـــگ تمـــام ســـطوح بایـــد 
ــوند و  ــازی شـ ــتاندارد ISO 8504 آماده سـ ــق اسـ مطابـ
ـــا  ـــق ب ـــویی مطاب ـــال ش ـــه روش ح ـــطوح ب ـــی س چرب

اســـتانداردSSPC-SP1  پـــاک گردنـــد.
•  آماده سازی از طریق پاشش ذرات ساینده:

ABADUR-201  بایـــد روی ســـطوحی اجـــرا شـــود کـــه 
توســـط پاشـــش ذرات ســـاینده حداقـــل تـــا درجـــه ½  
 SSPC-SP10 ـــا ـــتاندارد ISO 8501-1 ی ـــا اس ـــق ب Sa 2 مطاب

ـــند.  ـــده باش ـــز ش تمی
 ABADUR-201 ـــرای ـــازی و اج ـــان آماده س ـــن زم ـــر بی اگ
اکسیداســـیون اتفـــاق بیفتـــد، جهـــت رســـیدن بـــه 
ـــش  ـــات پاش ـــد عملی ـــده بای ـــر ش ـــری ذک ـــتاندارد بص اس

ـــردد. ـــرار گ ـــدداً تک ـــاینده مج ذرات س
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ـــش  ـــط پاش ـــطح توس ـــازی س ـــل از آماده س ـــوب حاص عی
ـــد قبـــل از اجـــرا برطـــرف شـــود. ذرات ســـاینده بای

جهـــت اجـــرای رنـــگ پروفایـــل ســـطح، 50 تـــا 70 
ـــطح،  ـــل س ـــنگین پروفای ـــات س ـــرای عملی ـــرون و ب میک

75 تـــا 100 میکـــرون مناســـب اســـت.
• سطوح فلزی دارای آستری کارگاهی:

ـــتری  ـــطوح دارای آس ـــر س ـــرا ب ـــرای اج ABADUR-201 ب
ـــر  ـــت. اگ ـــب اس ـــیلیکات مناس ـــل س ـــی روی اتی کارگاه
آســـتری کارگاهـــی دارای نواحـــی خـــورده شـــده یـــا 
ـــد عملیـــات  ـــاد باشـــد، بای محصـــوالت خوردگـــی روی زی
ـــام  ـــری انج ـــورت سراس ـــه ص ـــاینده ب ـــش ذرات س پاش
شـــود. ســـایر آســـتری های کارگاهـــی بـــرای پاشـــش 
ـــا  ـــل ب ـــورت کام ـــه ص ـــد ب ـــوده و بای ـــب نب ـــگ مناس رن

ـــود. ـــز ش ـــاینده تمی ـــش ذرات س روش پاش
ـــده  ـــیب دی ـــی آس ـــده و نواح ـــکاری ش ـــای جوش درزه
 Sa 2  ½ قبـــل از اجـــرای پوشـــــش بایـــد تـــا درجـــه
 SSPC-SP10 یـــا ISO 8501-1 مطابـــــق بـــا اســـــــتاندارد

ـــند. ـــده باش ـــز ش تمی
آماده ســـازی ســـطوح در شـــرایط زیـــر نبایـــد انجـــام 

ـــود: ش
ـــی  ـــانتیگراد و زمان ـــه س ـــر 5 درج ـــای زی 1- در دم
ـــد. ـــد باش ـــتر از 85 درص ـــبی بیش ـــت نس ـــه رطوب ک

2- وقتـــی دمـــای ســـطح کمتـــر از 3 درجـــه 
ســـانتیگراد بـــاالی نقطـــه ی شـــبنم باشـــد.

ـــه در  ـــطوحی ک ـــرای س ـــاعات روز ب ـــارج از س 3- خ
ـــد. ـــرار دارن ـــی ق ـــط خارج محی

ABA-  بـــه منظـــور جلوگیـــری از زنـــگ زدن، اجـــرای
DUR-201 بایـــد در حداقـــل فاصلـــه زمانـــی پـــس از 

ــد. ــطح باشـ ــازی سـ آماده سـ

روش اجرا
ABADUR-201 در دو بســـته بندی جداگانـــه عرضـــه 
می شـــود. همـــواره دو بســـته بندی را بـــه طـــور 

کامـــل بـــا هـــم مخلـــوط نماییـــد. مخلـــوط بایـــد در 
زمـــان کاربـــری )Pot Life( ذکـــر شـــده اجـــرا گـــردد.

1- جزء A  را به خوبی در زیر میکسر هم بزنید.
2- جـــزء B را بـــه طـــور کامـــل بـــه جـــزء  A اضافـــه 
ـــوط  ـــم مخل ـــا ه ـــر میکســـر ب ـــی در زی ـــه خوب ـــوده و ب نم

ـــد. نمایی
ـــه  ـــه ادام ـــدت 3 دقیق ـــه م ـــودن را ب ـــوط نم ـــل مخل عم
دهیـــد و از اختـــاط مـــواد در کناره هـــای ظـــرف بـــا 

ـــوید.  ـــن ش ـــم مطمئ ه
ــی  ــدن اپوکسـ ــخت شـ ــش سـ ــودن واکنـ ــازا بـ گرمـ
ــگ  ــای رنـ ــن دمـ ــاال رفتـ ــث بـ ــت باعـ ــن اسـ ممکـ
ـــن  ـــت رفت ـــبب از دس ـــه س ـــود ک ـــطل ش ـــود در س موج
کارایـــی رنـــگ می شـــود. بـــرای جلوگیـــری از ایـــن 
ـــا در  ـــد و ی ـــم عمـــق بریزی ـــوط را در ظـــروف ک ـــر مخل ام
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ـــار، اجـــرای  ـــان انتظ ـــس از زم ـــی پ ـــق ابتدای ـــان دقای هم
پوشـــش را آغـــاز نماییـــد.

ـــرایط  ـــاال، ش ـــواص ب ـــا خ ـــش های ب ـــام پوش ـــد تم مانن
ـــواص  ـــا خ ـــود ت ـــت ش ـــًا رعای ـــد کام ـــده بای ـــر ش ذک

ـــد. ـــت آی ـــه دس ـــش ب ـــن پوش ـــر از ای ـــورد نظ م
- در آب و هـــوای گـــرم دمـــای مـــواد قبـــل از مخلـــوط 
ـــانتیگراد  ـــه س ـــا 25 درج ـــن 20 ت ـــد بی ـــودن بای نم
 Pot( باشـــد. در غیـــر ایـــن صـــــــورت زمـــان کاربـــری

ـــود. ـــد ب ـــاه خواه ـــدت کوت ـــه ش Life( ب
ـــر  ـــر ب ـــتر از 7 مت ـــاد بیش ـــرعت ب ـــه س ـــی ک - هنگام

ـــد. ـــودداری نمایی ـــگ خ ـــرای رن ـــت از اج ـــه اس ثانی
ـــه  ـــر از 10 درج ـــطح کمت ـــای س ـــه دم ـــی ک - هنگام
ـــود. ـــودداری ش ـــگ خ ـــرای رن ـــت از اج ـــانتیگراد اس س

50-5 درجه سانتیگراد دمای هوا: 
60-10 درجه سانتیگراد دمای سطح: 
40-15 درجه سانتیگراد دمای مواد: 

70-20 درصد رطوبت نسبی: 

تجهیزات اجرا:

اسپری ایرلس
قطر دهانه نازل: 0/021- 0/017 اینچ

فشار در دهانه نازل حداقل:
)2000 psi( 141 بار

اسپری هوا
قطر دهانه نازل: 2/2- 1/8 میلی متر

فشار در دهانه نازل حداقل: 3 تا 6 بار 
)43-87 psi(

در هر دســت اجرا معمــوالً بین 50 تا 60 غلتک
میکرون فیلم خشک حاصل می شود.

در هر دســت اجرا معمــوالً بین 50 تا 60 قلم مو
میکرون فیلم خشک حاصل می شود.

 مشخصات فیزیکي
رنگ: خاکستری

3/0±0/1 g/cm3:A+B وزن مخصوص
100:8 :)A:B( نسبت ترکیب وزنی اجزا

درصد جامد حجمی: 3±60 درصد
میزان پوشش دهی تئوری برای 75 میکرون فیلم خشک: 

هشت  متر مربع بر لیتر
ضخامت فیلم خشک پیشنهادی: μm 75-60 به ازای هر 

الیه 
تعداد الیه: 1

روش اجرا: اسپری معمولی یا ایرلس، غلتک، قلم مو
زیرآیند: آهن آماده سازی شده 

زمان مورد نیاز قبل از اجرا
)Induction time(: 20 تا 30 دقیقه

نقطه اشتعال: 28 درجه سانتیگراد
T-200 :تینر/شستشو

میزان تینر مورد نیاز:10-7 درصد

زمان خشک شدن:

دما
)درجه سانتیگراد(

قابل 
لمس

سخت
 شدن

اجرای 
الیه 
بعدی
حداقل

خشک 
شدن 
کامل

16 70 دقیقه15+
ساعت

 18
12 روزساعت

14 40 دقیقه25+
ساعت

 12
7 روزساعت

10 20 دقیقه40+
ساعت

 10
4 روزساعت

توجه: مدت زمان خشک شــدن به ضخامت پوشش اعمال 
شــده بستگی دارد و تمام اطاعات این کاتالوگ بر اساس 

ضخامت فیلم خشک توصیه شده است.
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برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

 :)Pot Life(  زمان کاربری
دمای رنگ

40 25 15)درجه سانتیگراد(

زمان کاربری
)دقیقه(

4 ساعت6 ساعت9 ساعت

توجه: با ازدیاد حجم انباشت رزین و هاردنر پس از اختاط، 
افزایــش دمای رنگ ســریع تر و در نتیجــه زمان کاربری 

کوتاه تر خواهد شد. 

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری: ظرف در بسته، و دور از رطوبت، یخبندان 
و تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: 

جزء A: سطل 25 کیلوگرمی
جزء B: سطل 2 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این محصول قابل اشــتعال می باشــد. باید از گرما و شعله 
مســتقیم دور نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. 
محیط اجرا باید دارای سیســتم تهویه مناســب باشد. از 
تمــاس مســتقیم و دائمی با پوســت جلو گیــری کنید. 

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. 
در صورت استفاده در محیط های سربسته موارد ایمنی زیر 
را برای جلوگیری از آتش سوزی، انفجار و آسیب رسیدن به 

سامتی رعایت نمایید:
در هنگام اجرا و خشک شدن سطح، به مقدار کافی  ◄

هوای تازه را به محیط وارد نمایید.
از ماســک، دســتکش و تجهیزات ایمنی مناسب  ◄

استفاده کنید.
هرگونه جرقه، جوشکاری، کشیدن سیگار و روشن  ◄

نمودن شعله در محیط اجرا ممنوع است.
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. ◄
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کولتار اپوکسی
ABADUR-210

ABADUR- 210 یک پوشــش کولتار اپوکسی سخت شــونده با هاردنر پلی آمید می باشد. با 
توجه به مقاومت بسیار زیاد در برابر خوردگی و مواد شیمیایی، ABADUR-210 جهت الینینگ 
مخازن و سرویس دهی در محیط های مستغرق و غیر مستغرق در آب، آب دریا، محلول های 

نمک و نفت خام مناسب می باشد.
ABADUR-210 قابل استفاده بر روی فلز و بتن می باشد. این پوشش معموالً به تنهایی استفاده 

شده و به پرایمر و یا پوشش رویه اضافه ای نیاز ندارد.

خواص و اثرات
چسبندگی بسیار زیاد به سطوح	 
مقاومت های مکانیکی بسیار زیاد	 
مقاوم در برابر سایش	 
مقاوم در برابر نفوذ آب و مواد شیمیایی	 

 

موارد کاربرد
1 - پاالیشگاه ها

2- سازه های دریایی
3 - تصفیه خانه های فاضاب

4 - مخازن نگهداری مواد شیمیایی

آماده سازی سطح 
تمامی سطوح قبل از پوشش دهی باید تمیز شده و از هرگونه 
آلودگی پاک گردند و خشک باشند. قبل از اعمال رنگ تمام 
ســطوح باید مطابق استاندارد  ISO 8504  آماده سازی شوند 
و چربی ســطوح به روش حال شــویی مطابق با استاندارد

SSPC-SP1  پاک گردند.

آماده سازی از طریق پاشش ذرات ساینده:	 
بـــرای سرویـــس دهی در محیــــط های مســـتغرق، 
ABADUR-210  باید روی ســطوحی اجرا شــود که توسط 
پاشــش ذرات ســاینده حداقل تا درجه ½ Sa 2  مطابق با 
اســتاندارد ISO8501-1 یا SSPC-SP10 تمیز شده باشند. 
اگر چه در محیط اتمسفریک آماده سازی سطوح می تواند 
تا درجه ½ Sa 2 مطابــــق با استــــاندارد ISO8501-1 یا 

SSPC-SP6 انجام شود.
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عیوب حاصل از آماده ســازی ســطح توسط پاشش ذرات 
ساینده باید قبل از اجرا برطرف شود.

جهت اجرای رنگ پروفایل سطح60 تا 75 میکرون مناسب 
است.

 سطوح دارای آستری:	 
ABADUR-210 می تواند بر روی آستری های ضد خوردگی 
مورد تایید اجرا شــود. ســطح آستری باید خشک و بدون 
هرگونه آلودگی باشــد، این پوشش باید طبق جدول زمان 

اجرای بین الیه ها اعمال شود.
نواحی آســیب دیــده قبل از اجرای پوشــش باید مطابق 

استانداردهای مربوطه ترمیم شود.

سطوح بتنی: 	 
بتن قبل از پوشش دهی باید به مدت 28 روز سخت شده و 
رطوبت موجود  در بتن کمتر از  4% باشد. همچنین حداقل 
مقاومت فشــاری بتن بایــد N/mm2 25 و حداقل نیروی 
پیوســتگی بتن باید N/mm2 1/5  باشد. تمام سطوح باید 
تمیز و خشک بوده و تمام نواحی تخریب شده یا ترک های 

سطح باید به وسیله ABADUR-P1 پر شود.
آماده سازی سطوح در شرایط زیر نباید انجام شود:

1. در دمای زیر 5 درجه سانتیگراد
2. زمانی که رطوبت نسبی بیشتر از 85% باشد.

3. وقتی دمای ســطح کمتر از 3 درجه ســانتیگراد باالی 
نقطه ی شبنم باشد.

4. خارج از ساعات روز برای سطوحی که در محیط خارجی 
قرار دارند.

روش اجرا
ABADUR-210 در دو بسته بندی جداگانه عرضه می شود. 
همواره دو بسته بندی را به طور کامل با هم مخلوط کنید. 
مخلــوط باید در زمان کاربری )Pot Life( ذکر شــده اجرا 

گردد.
1 - جزء A را به خوبی در زیر میکسر هم بزنید.

2 - جزء B را به جزء A اضافه کنید و به خوبی در زیر میکسر 
با هم مخلوط نمایید.

عمــل میکس کردن را به مــدت 3 دقیقه ادامه دهید و از 
میکس شدن مواد در کناره های ظرف با هم مطمئن شوید. 
اجرا می تواند بافاصله بعد از میکس کردن صورت گیرد و 

نیاز به زمان دادن به مخلوط نیست.
گرمازا بودن واکنش ســخت شــدن اپوکسی ممکن است 
باعث باال رفتن دمای رنگ موجود در سطل شود که سبب 
ازدســت رفتن کارایی رنگ می شود. برای جلوگیری از این 
امر مخلوط را در ظروف کم عمق بریزید و یا در همان دقایق 

ابتدایی اجرای پوشش را آغاز نمایید.
مانند تمام پوشــش های با خواص باال، شــرایط ذکر شده 
باید کامًا رعایت شــود تا خواص مورد نظر از این پوشش 

به دست آید.
درآب و هــوای گرم دمای مواد قبل از مخلوط نمودن باید 
بین 20 تا 25 درجه ســانتیگراد باشــد. در غیر این 
صورت زمــان کاربری )Pot Life( به شــدت کوتاه 

خواهد بود.
هنگامی که سرعت باد بیشتر از 7 متر بر ثانیه است از اجرای 

رنگ خودداری نمایید.
هنگامی که دمای سطح کمتر از 10 درجه سانتیگراد است 

از اجرای رنگ خودداری نمایید.
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تجهیزات اجرا

قطر دهانه نازل: 0/021- 0/017 اینچاسپری ایرلس
2000 psi :فشار در دهانه نازل حداقل

قطر دهانه نازل: 2/2- 1/8 میلی متراسپری هوا
فشار در دهانه نازل حداقل: 3 تا 5 بار

در هر دســت اجرا معموالً بین 50 تا 70 غلتک
میکرون فیلم خشک حاصل می  شود.

در هر دســت اجرا معموالً بین 50 تا 70 قلم  مو
میکرون فیلم خشک حاصل می  شود.

مشخصات فیزیکي و شیمیایي
رنگ: سیاه، قهوه  ای تیره

1/3±0/1 g/cm3 :)A+B(وزن مخصوص
100:16:)A:B( نسبت ترکیب اجزا
درصد جامد حجمی: 3±75 درصد

میزان پوشش دهی تئوری  برای 100 میکرون فیلم خشک:  
7/5  m²/l

100 -125 μm :ضخامت فیلم خشک پیشنهادی
تعداد الیه: 1-2

روش اجرا:
 اسپری معمولی یا ایرلس، غلتک، قلم  مو

زیرآیند: آهن آماده سازی شده یا دارای آستری، بتن
)Induction time( :زمان مورد نیاز قبل از اجرا

حداکثر 10 دقیقه
25 °C :نقطه اشتعال
T-200 :تینر/شستشو

زمان خشک شدن:
دما

)درجه 
سانتیگراد(  

قابل 
لمس

سخت 
شدن

خشک اجرای الیه بعدی
شدن 
کامل حداکثرحداقل

 15 8
ساعت

 48
ساعت

 36
13 روز3 روزساعت

 25 4
ساعت

 36
ساعت

 30
7 روز2 روزساعت

 40 2:30
ساعت

 27
ساعت

 24
4 روز1 روزساعت

توجه: مدت زمان خشک شــدن به ضخامت پوشش اعمال 
شــده بستگی دارد و تمام اطاعات این کاتالوگ بر اساس 

ضخامت فیلم خشک توصیه شده است.

 :)Pot Life(  زمان کاربری
دمای رنگ

40 25 15)درجه سانتیگراد(

زمان کاربری
)دقیقه(

21012070

توجه: با ازدیاد حجم انباشت رزین و هاردنر پس از اختاط، 
افزایــش دمای رنگ ســریع تر و در نتیجــه زمان کاربری 

کوتاه تر خواهد شد. 

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت، یخبندان 
و تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
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برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

نوع بسته بندی: 
جزء A: سطل 25 کیلوگرمی
جزء B: سطل 4 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این محصول قابل اشــتعال می باشــد. باید از گرما و شعله 
مســتقیم دور نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. 
محیط اجرا باید دارای سیســتم تهویه مناســب باشد. از 
تماس مســتقیم و دائمی با پوســت جلو گیــری کنید. 

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. 
در صورت استفاده در محیط های سربسته موارد ایمنی زیر 
را برای جلوگیری از آتش ســوزی، انفجار و آسیب رسیدن 

به سامتی رعایت نمایید:
در هنگام اجرا و خشــک شدن ســطح، به مقدار کافی 	 

هوای تازه را به محیط وارد نمایید.
از ماسک، دستکش و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده 	 

کنید.
هرگونه جرقه، جوشــکاری، کشــیدن سیگار و روشن 	 

نمودن شعله در محیط اجرا ممنوع است.
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 
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رنگ اپوکسی بدون حالل
ABADUR-280

ABADUR-280 یک رنگ اپوکســی بدون حالل با قابلیت اجرا در ضخامت های زیاد، جهت 
حفاظت ســطوح بتنی و فلزی در محیط های خورنده دریایی و شــیمیایی می باشد. به دلیل 
اســتفاده از رزین های اپوکسی اصالح شده در ســاختار این رنگ، امکان سرویس دهی در 

محیط های در معرض جو نیز وجود دارد.

خواص و اثرات
مقاومت شیمیایي بسیار عالی	 
 مقاومت نوری خوب به عنوان یک سیستم حفاظتی	 
 دوام و عمر طوالنی	 
 مقاوم در برابر یون کلر و نمک هاي موجود در آب دریا	 
غیر سمي و قابل استفاده در محیط هاي بهداشتي	 

  

موارد کاربرد
1- مخازن بتنی و فلزی

2- مخازن نگهداری نفت، مواد شیمیایی و سوختی
3- پوشش خطوط لوله

مقدار مصرف 
مقــدار مصرف بــه ضخامت نهایی رنگ بســتگی دارد. با 
توجه به کاربری نهایی، ضخامت فیلم خشک 200 تا 1000 
میکرون برای این رنگ پیشــنهاد می شود و میزان مصرف 
آن بیــن 0/35 تا 1/75 کیلوگــرم در هر متر مربع متغیر 

می باشد.

آماده سازی سطح 
ســطوح بتنی قبل از پوشــش دهی باید به مدت 28 روز 
ســخت شــده و رطوبت موجود در آن کمتر از 4% باشــد. 
 25  N/mm2 همچنین حداقل مقاومت فشــاري بتن باید
و حداقل مقاومت pull off بتن باید  N/mm2  1/5 باشــد. 
تمامی ســطوح باید تمیز، خشک و بدون هرگونه آلودگی 
نظیــر گرد و غبار، روغن، گریــس، رنگ، مواد عمل آوري و 

سخت کننده سطح بتن باشند.
ترمیــم بتن پیش از اجراي مواد بایــد مطابق با راهنماي 
ICRI 310.2 انجام شود. آماده سازي سطوح بتنی، مطابق 

با استاندارد SSPC-Guide 11 توصیه می شود.
ســطوح بتنی باید به صورت مکانیکی و به وســیله ساب، 
اسکراچر یا سندباست آماده سازي شوند تا تمامی ذرات و 
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قسمت هاي سست از بین رفته و عیوب بتن مانند حباب ها 
و ســوراخ ها به طور کامل نمایان گــردد. ذرات گرد و غبار 
به وســیله جارو و مکش از روي سطح پاک شود. در صورت 
وجود برجستگی و عوارض، سطح بتن در حین فرآیند ساب 
زدن باید صاف و یکنواخت گردد. ترک هاي عمیق تخلیه و 

نواحی سست خارج شود.
ترک هاي ســطح باید به وســیله ماده مناســب از خانواده 
مات های اپوکســی ABADUR MP پر شده و سپس رنگ 

با رعایت فواصل زمانی بر روي سطح صاف اجرا شود.
جهت آماده ســازی زیرآیندهای فلزی، سطوح محل اجرای 
رنگ اپوکسي باید عاري از هر گونه چربي، گرد و غبار، ذرات 
سست و ناپایدار، روغن، رطـوبت و زنگ زدگی باشد. تمامي 
سطوح را توسط دستگاه سندباست یا ابزارهاي مخصوص 
کامــا آماده ســازی نمایید. تمامي روغــن و چربی هاي 
باقیمانده روي ســطح را با فشــار بخار و مواد پاک کننده 

مناسب پاک نمایید.
آماده سازی سطوح در شرایط زیر نباید انجام شود:

1.  در دمای کمتر از 5 درجه سانتیگراد.
2. زمانی که رطوبت نسبی بیشتر از 80% باشد.

3. وقتی دمای ســطح کمتر از 3 درجه ســانتیگراد باالی 
نقطه ی شبنم باشد.

4.  خارج از ساعات روز برای سطوحی که در محیط خارجی 
قرار دارند.

اختالط
ABADUR-280 در دو بســته بندی جداگانــه عرضه می 
شــود. همواره دو بسته بندی را به طور کامل با هم مخلوط 
کنید. مخلوط باید در زمان کاربری )POT LIFE( ذکر شــده 

اجرا گردد.
ابتدا جزء A  )جزء سفید( را به خوبی در زیر میکسر مخلوط 

نمایید. ســپس جزء B )جزء سیاه( را به جزء A اضافه کرده 
به نحوی که ظرف کاما تخلیه شود. اختاط دو جزء رنگ 
باید با استفاده از همزن برقی )دریل+پره( با حداکثر سرعت 
300 تا 400 دور بر دقیقه صورت پذیرد. تا حصول اطمینان 
از اختاط کامل و دســتیابی به رنگ خاکستری یکنواخت 
عمــل اختــاط را ادامه دهید )حدود 2 تــا 3 دقیقه(. اجرا 
می تواند بافاصله پس از اختاط اجزا صورت پذیرد و نیازی 

به زمان دادن به مخلوط نیست.

توجه 1: همیشه آن مقدار از مواد را با هم ترکیب نمایید که 
حداکثر تا 30 دقیقه مورد استفاده قرار بگیرد.

توجه 2: رعایت دقیق نسبت های دو جزء رنگ الزامي  بوده 
و هرگز نسبت  اختاط اجزا را تغییر ندهید.

روش اجرا
رنگ اپوکسی را می توانید به وسیله اسپری ایرلس یا غلتک 
اجرا نمایید. بهتر اســت این رنــگ در دو الیه اجرا گردد به 
طوری که الیه دوم قبل از خشک شدن کامل الیه اول اجرا 
شود. در صورتی که بین دو اجرا بیش از زمان ذکر شده فاصله 

باشد، سطح الیه اول باید آماده سازی شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی:  مایع ویسکوز

جزء A: سفید رنگ :  
جزء B: سیاه  

مخلوط: خاکستری  
1/75±0/10:)g/cm3( وزن مخصوص

1:1 :)A:Bنسبت ترکیب اجزا )وزنی
درصد جامد حجمی: 100
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برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

مقاومت در برابر اسید سولفوریک 50%: عالی
مقاومت در برابر سود کاستیک 50%: عالی

مقاومت در برابر آب دریا: عالی
چسبندگی به بتن )N/mm2(: 3-2/5  )بیشتر از پیوستگی 

بتن(

زمان خشک شدن:

دما
)°C(

قابل لمس
)ساعت(

اجرای الیه بعدی
)ساعت(

خشک شدن 
کامل

حداکثرحداقل

13 روز1593272

7 روز2562448

4 روز4041824

توجه: مدت زمان خشــک شدن به ضخامت پوشش اعمال شده 
بستگی دارد و تمام اطاعات این کاتالوگ بر اساس ضخامت فیلم 

خشک توصیه شده است.

 : )Pot Life( زمان کاربری
دمای رنگ

152540)درجه سانتیگراد(

زمان کاربری
)دقیقه(

905520

توجه: با ازدیاد حجم انباشت رزین و هاردنر پس از اختاط، افزایش 
دمای رنگ سریع تر و در نتیجه زمان کاربری کوتاه تر خواهد شد.

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه  

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت، یخ زدگی و 
تابش مستقیم نور خورشید  

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد  

نوع بســته بنــدی: مجمــوع 15 کیلوگرم )جزء A: ســطل 7/5 
کیلوگرمی/ جزء B: سطل 7/5 کیلوگرمی(

 حفاظت و ایمنی
این محصول آتش گیر است. باید از گرما و شعله مستقیم 
دور نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. محیط اجرا 
باید دارای سیستم تهویه مناسب باشد. از تماس مستقیم و 
دائمی با پوست جلوگیری کنید. درصورت بلعیده شدن فوراً 
به پزشک مراجعه شود. از تحریک مصدوم به تهوع خودداری 
 )MSDS( نمایید. برای اطاعات بیشتر برگه اطاعات ایمنی

موجود می باشد.
در صورت استفاده در محیط های سربسته موارد ایمنی زیر 
را برای جلوگیری از آتش سوزی، انفجار و آسیب رسیدن به 

سامتی رعایت نمایید:
 در هنگام اجرا و خشــک شدن سطح به مقدار کافی از 	 

هوای تازه را به محیط وارد کنید.
از ماسک، دستکش و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده 	 

کنید.
هرگونه جرقه، جوشکاری،کشیدن سیگار و روشن کردن 	 

شعله در محیط اجرا ممنوع است.
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رنگ اپوکسی ناحیه جزر و مدی
ABAZONE-290

ABAZONE-290 یک رنگ اپوکسی بدون حالل جهت حفاظت سطوح بتنی می باشد. این رنگ 
جهت اجرا در نواحی ســاحلی و جزر و مدی ایده آل است به صورتی که پس از غوطه وری 
در آب نیز به واکنش پخت ادامه می دهد. این رنگ بر روی سطوح مرطوب قابل اجرا بوده 
و با بهره گیری از سیســتم اپوکسی اصالح شــده امکان اجرای این رنگ در محیط های در 

معرض جو نیز وجود دارد.

خواص و اثرات
چسبندگی عالی بر روی سطوح خشک و مرطوب	 
قابلیت پخت در زیر آب	 
مقاومت نوری بســیار خوب به عنوان یک سیســتم 	 

حفاظتی
دوام و عمر طوالنی	 
مقاومت در برابر یون کلر و نمک هاي موجود در آب دریا	 
غیر سمي و قابل استفاده در محیط هاي بهداشتي	 

موارد کاربرد
1- سازه های بتنی و فلزی نواحی ساحلی و  فرا ساحلی

2- نواحی جزر و مدی اسکله ها و کشتی ها
3- سدها و تصفیه خانه ها 

مقدار مصرف 
ضخامت پیشنهادی این رنگ 250 تا 500 میکرون می باشد و 

میزان رنگ مصرف شده 400 تا 800 گرم خواهد بود.

آماده سازی سطح 
ســطح زیرآیند باید تمیز و عاری از هرگونه آلودگی باشــد. 
پیش از اجرای پوشش، تمامی سطوح باید مطابق استاندارد 
ISO 8504  آماده سازی شوند. کثیفی سطوح و نمک های 
محلول باید با آب تازه شستشــو شوند. روغن و چربی باید 
مطابق استاندارد SSPC-SP1 به وسیله حال شستشو شود.
تمامي سطوح را توسط دسـتگاه سـندباست یا ابـزارهاي

 Sa2 ½ )ISO8501-1  ــدارد ــق اســتـانـ مخصــوص مطابـ
آماده ســازی نمایید. در صورتیکــه بیــن عملیــات آماده ســازی 
ســطح و اجــرای رنــگ ABAZONE-290 فاصلــه زمانی وجود 
ــد.  ــرار نمایی ــازی را تک ــات آماده س ــد عملی ــته باش داش
ــنهاد  ــر پیش ــا 70 میکرومت ــر 50 ت ــطح براب ــل س پروفای

می شــود.

( 
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اختالط
ABAZONE-290   در دو بســته بندی جداگانه عرضه می شود. 
همواره دو بسته بندی را به طور کامل با هم مخلوط کنید. مخلوط 

باید در زمان کاربری  )Pot Life( ذکر شده اجرا گردد.
ابتــدا دو جزء را به طور جداگانه در زیر میکســر مخلوط 
نمایید؛ ســپس جزءB  )جزء سیاه( را به جزء A اضافه کرده 
به نحوی که ظرف کاما تخلیه شود. اختاط دو جزء رنگ 
باید با استفاده از همزن برقی )دریل+پره( با حداکثر سرعت 
300 تا 400 دور بر دقیقه صورت پذیرد. تا حصول اطمینان 
از اختاط کامل و دستیابی به رنگ طوسی یکنواخت عمل 

اختاط را ادامه دهید.
توجه 1: همیشه آن مقدار از مواد را با هم ترکیب نمایید که 

حداکثر تا 30 دقیقه مورد استفاده قرار بگیرد.
توجــه 2: رعایت دقیق نســبت های دو جــزء رنگ الزامي 

می باشد و هرگز نسبت ها را تغییر ندهید.

روش اجرا
رنــگ اپوکســی را می توانیــد بــه وســیله غلطــک، ایرلــس 
و یــا قلم مــو اجــرا نماییــد. بهتــر اســت ایــن رنــگ در دو 
الیــه اجــرا گــردد به طوری کــه الیــه دوم قبــل از خشــک 
شــدن الیــه اول اجــرا شــود. در صورتــی کــه بیــن دو اجــرا 
بیــش از 24 ســاعت فاصلــه باشــد، ســطح الیــه اول بایــد 

آمــاده ســازی شــود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی:  مایع ویسکوز

رنگ :    جزء A: سفید
             جزء B: سیاه

           مخلوط: خاکستری
1/4±0/1 :)g/cm3( وزن مخصوص
3:1 :)A:Bنسبت ترکیب اجزا )وزنی

درصد جامد حجمی: 100
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مقاومت در برابر آب دریا : عالی
چسبندگی به بتن )N/mm2(: 3-2/5  )بیشتر از پیوستگی بتن(

زمان خشک شدن:

دما
)°C(

قابل لمس
)ساعت(

اجرای الیه بعدی
)ساعت(

خشک شدن 
کامل

حداکثرحداقل
13 روز1593272
7 روز2562448
4 روز4041824

توجه: مدت زمان خشــک شدن به ضخامت پوشش اعمال شده 
بستگی دارد و تمام اطاعات این کاتالوگ بر اساس ضخامت فیلم 

خشک توصیه شده است.

 :)Pot Life( زمان کاربری
دمای رنگ

152540)درجه سانتیگراد(

زمان کاربری
)دقیقه(

704520

توجه: با ازدیاد حجم انباشت رزین و هاردنر پس از اختاط، افزایش 
دمای رنگ سریع تر و در نتیجه زمان کاربری کوتاه تر خواهد شد.

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه  

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت، یخ زدگی و 
تابش مستقیم نور خورشید  

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد  

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

نوع بســته بندی: مجمــوع 14 کیلوگرم )جزء A: ســطل 
10/5کیلوگرمی/ جزء B: سطل 3/5 کیلوگرمی(

 حفاظت و ایمنی
این محصول آتش گیر اســت. باید از گرما و شــعله مستقیم دور 
نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. محیط اجرا باید دارای 
سیستم تهویه مناسب باشد. از تماس مستقیم و دائمی با پوست 
جلوگیری کنید. درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. 
از تحریک مصدوم به تهوع خودداری نمایید. برای اطاعات بیشتر 

برگه اطاعات ایمنی )MSDS( موجود می باشد.
در صورت اســتفاده در محیط های سربســته موارد ایمنی زیر را 
برای جلوگیری از آتش سوزی، انفجار و آسیب رسیدن به سامتی 

رعایت نمایید:
 در هنگام اجرا و خشــک شدن سطح به مقدار کافی از 	 

هوای تازه را به محیط وارد کنید.
از ماسک، دستکش و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده 	 

کنید.
هرگونه جرقه، جوشکاری،کشیدن سیگار و روشن کردن 	 

شعله در محیط اجرا ممنوع است.
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ABADGARAN

Abadgaran Group is a Knowledge Based 
Construction Chemicals group with a well-defined 
focus and concentration to accomplish and 
complete the commercialization of the High-Tech 
chemicals in order to complete the cycle of 
science generation, industrialization and finally 
commercialization of knowledge based materials.
Abadgaran construction chemicals has structured 
and organized a faculty team consists of 
exclusively recruited, highly educated scientific 
experts through interacting and collaborating with 
top universities, institutes and highly advanced 
academic centers and ultimately by establishing 
the related research groups and defining the 
science and technology projects based upon the 
potential demands of the related industry.

Expect
something 
extra
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داده  های موجود در این کتاب بر اساس آخرین 
تحقیقات گروه صنایع شــیمی ســاختمان 
آبادگران و در شــرایط آزمایشگاهی به دست 
آمده و به عنوان راهنما برای تســهیل فرایند 
انتخاب ماده مناسب ارائه شده است. بنابراین 
تناســب ماده با هدف و کاربرد موردنظر باید 
توسط مصرف کننده آزمون و صحه گذاری گردد. 


