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ADMIX MS560 
 دوغاب میکروسیلیس  

 

 موارد کاربرد 

 ADMIX MS560  رود، زیرا عالوه بر افزایش  های توانمند و مقاوم در برابر عوامل مخرب محیطی به کار می تولید بتن  در

ضمن این که بتن محتوی دوغاب  دهد.  های مهاجم را کاهش میهای مکانیکی بتن، نفوذ پذیری بتن در برابر یونمقاومت 

 های زیر است: میکروسیلیس پایداری بهتری در برابر فرسایش دارد. برخی از موارد کاربرد این محصول در بتن

 بتن ریزی در مناطق بحرانی مانند حاشیه خلیج فارس •

 های زیاد تولید بتن با مقاومت  •

 های مختلفنمک   در معرض تهاجمها در مناطق کویری  ها و عرشه پل پایه  •

 های صنعتی، پترو شیمی و پاالیشگاه  ها و محوطه کارخانه کف سازی سالن  •

 های بارگیری و سوخت گیری خودروها سکو  •

 ها و محل نصب توربین و ژنراتور نیروگاه  •

 آشیانه هواپیما، باند پرواز و محل فرود و برخواستن هلیکوپتر  •

 

 ویژگی ها 

ADMIX MS560   بخشد. ولی  باشد و استفاده از آن کارپذیری بتن را بهبود میافزودنی افزودنی کاهنده آب نیز میمحتوی

گیرد استفاده از فوق روان کننده یا فرا  های توانمند که نسبت آب به سیمان در محدوده پایین تری قرار می برای تولید بتن 

از این محصول در بتن، پوشش مناسبی بر روی فوالد تشکیل  روان کننده برای کسب کارایی الزم ضروری است. با استفاده 

 شود. می شود و از نفوذ یون کلر و خوردگی آن جلوگیری می 

 

 مشخصات فنی 

 شکل ظاهری   دوغاب غلیظ  

 رنگ خاکستری 

لیتر   برکیلوگرم    4/1  دانسیته 

ADMIX MS560  باشد که به دلیل ریزدانه بودن منافذ  آماده مصرف محتوی میکروسیلیس و افزودنی کاهنده آب می   دوغاب

و می پرکرده  را  پودر  بتن  نمود. مصرف مستقیم  تولید  بسیار کم  پذیری  نفوذ  با  متراکم  بتی  افزودنی  این  با مصرف  توان 

 شود. تفاده از دوغاب آن توصیه میهای اجرایی زیادی دارد و همواره اسمیکروسیلیس در کارگاه، دشواری 
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10تا    9  عدد قلیایی 

 

 راهنمای مصرف 

 ADMIX MS560    ها  آماده مصرف عرضه و در مراحل اختالط به بتن افزوده می شود. محتوی ظرف به صورت محصول

توزین شده است و کافی است مقادیر مورد نیاز شمارش و استفاده شود. این محصول را به مصالح خشک اضافه نکنید. بهترین  

 درصد آب بتن و قبل از اضافه کردن آب تنظیم است.   70زمان استفاده پس از افزودن  

 

 دارمصرف مق

شود. محدوده مجاز استفاده از آن در مقدار مصرف بستگی به نیاز طرح اختالط دارد که توسط مشاور یا طراح بتن معین می

   است.درصد وزن سیمان    20تا    8بتن بین  

 

 بندی  بسته

ADMIX MS560   شودکیلوگرمی عرضه می  250های  کیلوگرمی و بشکه   20در سطل های . 

 

 انبارداری 

این محصول را درظروف اصلی و در مکان سرپوشیده و به دور از تابش خورشید، بارندگی و روی پالت نگه داری نمایید. عمر  

 های اصلی نگه داری شود.  ماه است اگر در شرایط مناسب و درکیسه   12مفید محصول حدود  

 

 ایمنی  نکات 

ADMIX MS560    ها  باعث آسیب شود. در صورت تماس احتمالی با چشم محتوی مواد خطر ناک نیست. ولی ممکن است

دقیقه با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید. در صورت تماس با پوست آن را به دقت    15بالفاصله آن را به مدت  

 بشویید. در هنگام کار با این محصول از وسایل حفاظت فردی استفاده کنید. 

 

 کیفیت  یدیهیتا

  نیا  یفیشوند، تحت کنترل بخش کنترل کتولید و عرضه می  پارسیان  دیدماوند سفمحصوالتی که توسط شرکت    تمام

 است. شرکت و مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی  

 

 یلی اطالعات تکم

ن  در تکم  ازیصورت  اطالعات  ا  یلیبه  کارشناسان  تلفن  نیبا  با  الکترون  ای  88678880-3  یهاشرکت        ی کی پست 

info@white-damavand.com  دییتماس حاصل فرما.  


