
 

 دماوند سفید پارسیان 

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

 021- 88678880تلفن :   

 021-88678884فکس : 

 

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

 

ADMIX LN120 
 پلیمر  -روان کننده کم مصرف بتن بر پایه لیگنو

 

 در بتن  ADMIX LN120چگونگی عملکرد 

از   ذرات سیمان  بیشتر  پخش شوندگی  و  آب  از کشش سطحی  کاستن  با  روان    ADMIX LN120این محصول  فوق  با 

های  کند، بدین ترتیب که پایه این محصول پلی کربکسیلیک اتر بوده و دارای زنجیره های متداول در عمل متفاوت میکننده

های متداول با افزایش الکتریسیته ساکن ذرات  وان کنندهباشد. در شروع آب گیری همانند فوق رجانبی مولکولی نیز می

های جانبی باعث ممانعت شدید از تجمع مجدد ذرات سیمان  کند. در ادامه حضور زنجیره سیمان را به خوبی پخش می 

ارایی عالی  ها را به صورت مجزا و پخش شده نگه می دارند. این رفتار پدید آورنده بتنی روان با حفظ کشوند و کماکان آن می

 باشد.  حتی در مقادیر آب بسیار کم می

 

 موارد کاربرد 

ریزی در هوای گرم و جایی که تاخیر کنترل شده در  با توجه به ویژگی جانبی کندگیر کنندگی، این محصول برای بتن  

هایی کارآیی و تراکم در بتنگیرش ابتدایی مدنظر باشد، مانند: بتن حجیم، بدنه، پی سدها، بهبود چسبندگی داخلی، ایجاد  

 ها مناسب است. های بزرگ و عرشه پلها مناسب نباشند و تیر که دانه بندی و یا شکل سنگدانه 

 

 تاثیر بر روی بتن سخت شده

عالوه بر اثرات این افزودنی بر بتن تازه که در هنگام ساخت و ریختن بتن کامأل چشمگیر است، تاثیر مطلوبی نیز بر بتن 

دارد. از آن جمله: افزایش مقاومت فشاری دراز مدت، افزایش مقاومت خمشی، بهبود مدول االستیسیته، بهبود    سخت شده

چسبندگی به آرماتورها و فوالد، مقاومت بهتر در برابر کربناسیون، نفوذ  پذیری کمتر، پایداری بهتر در برابر عوامل آسیب  

 رسان محیطی، کاهش انقباض و خزش، و دوام بیشتر. 

 

 مشخصات فنی 

 شکل ظاهری مایع روان

 رنگ ای تیرهقهوه

ADMIX LN120  شود. این محصول بر اساس  یک افزودنی مایع است که باعث روان کنندگی بتن، یا کاهش آب مصرفی می

ها سازگار  تولید می شود و با انواع سیمان  2930و استاندارد ملی ایران به شماره    ASTM C-494 Type A,B,Dاستاندارد  

 است. 

 های کارگاهی برای هر پروژه ضروری است. با توجه به تنوع ویژگیهای سیمان و سنگدانهها، انجام آزمایش  استبدیهی  

  . 
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سانتی متر مکعب   برگرم  195/1تا  185/1  دانسیته  

7تا  6  عدد قلیایی  

 مقدار کلر درصد  1/0کمتر از 

 

 سازگاری 

 تایید شده  باشد. این محصول با  هیچ افزودنی دیگری نباید مخلوط شود  مگر اینکه توسط متخصصین شرکت  دماوند سفید  

در صورت نیاز به استفاده از چند افزودنی الزم است هر یک به طور جداگانه به مخلوط بتن اضافه شوند. این افزودنی برای  

 های آمیخته و پوزوالنی مناسب است. های بتنی حاوی میکروسیلیس، خاکستربادی و سیمان مخلوط 

 

 مقدارمصرف 

  ن یخارج از ا  ری. مقاداست(  یمانی)مجموع مواد س  مانیدرصد وزن س  7/0تا    2/0  نی ب ADMIX LN120  مصرف متداول

  یهارش یدر زمان گ ریباعث تاخ  یافزودن  نیاز  اندازه ا  شیب مصرفت.  مجاز اس یکارگاه شاتیمحدوده به شرط انجام آزما

 .شود ی کوتاه مدت م  یهادر کسب مقاومت   ریتاخ  نیو همچن  ییو نها  هیاول

 

 راهنمای مصرف 

ADMIX LN120    افزودنی آماده مصرف است و باید و در زمان ساخت بتن اضافه شود. تاثیر بهتر آن زمانی است که حدود

انجام   ددرصد آب مصرفی اضافه شده باشد. هرگز این محصول را به مصالح خشک اضافه نکنید. اختالط کامل بای 80تا  70

 هم بزنید.   ثانیه با دور تند مخلوط را  60به مدت   ADMIX LN120 شود و برای این منظور پس از افزودن  

 

 بندی  بسته

ADMIX LN120  و  220  یکیپالست  یهادر بشکه IBC   1100 شودیعرضه م  ی لوگرمی ک . 

 

 انبارداری 

ADMIX LN120  درجه سانتی گراد ، به دور از تابش مستقیم نور خورشید  +  5د در ظرووف اصلی خود و در دمای بیش از  یبا

و در مکان سرپوشیده نگه داری شود. در صورت یخ زدن می توانید آن را به آرامی گرم نموده و بهم بزنید تا دوباره بازیافت  

 شود. عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب با بخش فنی شرکت دماوند سفید تماس حاصل فرمایید. 

 

 ایمنی  نکات 

  ADMIX LN120 .محتوی هیچ ماده خطر ناکی نیست. و برای آگاهی بیشتر به بروشور ایمنی محصول مراجعه فرمایید 
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 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.  


