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ADMIX SB430 
 چسب بتن و پیوند دهنده اجزای بتن و آب بند کننده 

 

 در بتن  ADMIX SB430چگونگی عملکرد 

الت  بند در جسم بتن یا ممتعدد آب   هایچنانچه این محصول با بتن یا مالت مخلوط شود، پس از خشک شدن تشکیل الیه

کنندگی آن نماید، خاصیت روان گیری می سیب رساندن عوامل محیطی نیز جلوند کردن کانل آن، از آبداده و عالوه بر آب 

داغرای مقاومت فشاری بیشتری    ADMIX SB430جه بتن یا مالت حاوی  کند و در نتیامکان کاهش آب اختالط را فراهم می

ایشی بتن را نیز در حد قابل  و سی متعدد التکس پایداری خمشی، کششی  هالفزودنی است. وجود الیهنسبت به بتن فاقد ا

 . هددتوجهی افزایش می 

 

 موارد کاربرد 

، ساخت  یساخته  بتن  شیها و قطعات پها، دال کف  ریتعم،  سیب دیدههای آعمیر بتنتدر    ADMIX SB430  مهمترین کاربرد

توان  ول می یی است. از این محصیمیاش، بدون غبارزایی با پایداری متوسط در برابر مواد شیدر برابر سا  داریپا  یبتن  یهاکف

 د. استفاده نمو  استخرها و سدها  زیو سرر  یچاله آسانسور، اطاقک بازرس  ها،ی پ  یبندآب ،  و ساخت مخازن  یاندودکار برای  

 

    تاثیر بر روی بتن سخت شده

نفوذ پذیری بسیار کمی دارند و در نتیجه از پایداری بسیار خوبی در برابر عوامل جوی    ADMIX SB430بتن و مالت حاوی  

های محلول در آب قادر به نفوذ در این سازه نیست و در نتیجه دوام  ون کلر و نمک مالت یبه خصوص حبرخوردار هستند.  

 های فاقد افزودنی است. هایی به مراتب بیشتر از بتنچنین سازه 

 

 

 

 

 

 

ADMIX SB430  آب    یافزودن  ک یبه عنوان    توانی محصول رو م  نیکاربرد دو گانه است، ا   یرنگ که دارا  یر یروان ش  عیما

و پس از خشک شدن،   شودی م دی تول نیبوتاد رنی استا هیماده بر پا  نیمصرف کرد. ا یمانیس هیپا یهابند کننده بتن و مالت 

 در آب است.   رمحلولیغ
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 مشخصات فنی 

 شکل ظاهری  روان   مایع غلیظ

 رنگ شیری 

 دانسیته متر مکعب  سانتی  برگرم    02/1تا    0/1

 عدد قلیایی 5/10تا    10

 مقدار کلراید  درصد  1/0کمتر از  

 

 سازگاری 

 های ساختمانیهای آمیخته و مالت های بتنی حاوی میکروسیلیس، خاکستر بادی، سیماناین محصول با تمام مخلوط 

 ها در بتنسازگار است، ولی نباید با هیچ افزودنی دیگری از قبل مخلوط شود. چنانچه احتیاج به مصرف سایر افزودنی

 بطور جداگانه و پس از اختالط افزودنی به مخلوط بتن اضافه شود.   بایداشد،  مالت بیا  

 

 مقدارمصرف 

 ADMIX SB430شود. درصد وزن سیمان )مجموع مواد سیمانی( به بتن یا مالت افزوده می   20تا    10  بین 

 

 بندی  بسته

ADMIX AC420    شود. کیلوگرمی عرضه می   200هایکیلوگرمی و بشکه   8در سطل های 

 

 راهنمایی برای مصرف 

ماسه نرم و  کیلوگرم    50سیمان و  کیلوگرم    50به همراه    ADMIX SB430کیلوگرم    10برای تهیه مالت نازک آب بند  

کیلوگرم افزایش داده    150مقدار ماسه را تا    بایدهای آبند ضخیم  شود. برای تولید مالت تنظیم غلظت مالت با آب توصیه می

 تر نمود.و دانه بندی آن را نیز درشت 

 

 ری انباردا 

ADMIX SB430  به دور از تابش مستقیم نور خورشید گراد+ درجه سانتی5از    شتریباید در ظروف اصلی خود و در دمای ب ،  

رعایت    عدم.  قابل بازیافت نیست و نباید استفاده کردمحصول در صورت یخ زدن  این  داری شود.  نگه   و در مکان سرپوشیده

شرایط انبارداری مناسب ممکن است باعث آسیب دیدن محصول و یا ظرف آن شود. برای کسب اطالع ا ز روش انبارداری  

 .تماس حاصل نمایید   پارسیان دیدماوند سفمناسب با بخش فنی شرکت  

 

 



 

 دماوند سفید پارسیان 

 
 4، واحد 13، پالک  35میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان 

 021- 88678880تلفن :   

 021-88678884فکس : 

 

     http://white-damavand.ir                                                                                                                         info@white-damavand.ir 

 

 ایمنی  نکات 

   ADMIX SB430 .محتوی هیچ ماده خطرناکی نیست. برای آگاهی بیشتر به بروشور ایمنی محصول مراجعه فرمایید 

 

 کیفیت  یدیهیتا

 ن یا  ی فیتولید و عرضه می شوند، تحت کنترل بخش کنترل ک  پارسیان  دیدماوند سفمحصوالتی که توسط شرکت    تمام

 شرکت و مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشند.

 

 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 . 


