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RIVERTEX  

 بتن های با خاصیت کاهندگی آب پلی کربوکسیالت اتر برای افزودنی

 

 در بتن   RIVERTEX عملکرد یچگونگ 

سولفونات هستند، در هنگام اختالط    نینفتال  ایو    دیفرمالدئ  نیمالم  هیمتداول که به طور عموم بر پا  یهاکنندهروان   فوق

داده    شیرا افزا  مانیذرات س  یبار منف  مرهایگروه از پل  نیا  مان،یس  یریگآب   هیو در لحظات اول  شوندی م  مانیجذب ذرات س

 . شوندی و باعث  پخش شدن آنها م

RIVERTEX کیلیکربوکس یمحصول پل نیا ه یکه پا  بیترت نیبد کند،یمتداول در عمل تفاوت م ی هاکننده فوق روان با  

افزا  یهاکنندههمانند فوق روان   یریگاست. در شروع آب   زین  یملکول  یجانب  یهاره یزنج  یاتر بوده و دارا  با    ش یمتداول 

از تجمع   دیباعث ممانعت شد یجانب یهاره ی. در ادامه حضور زنجکندی پخش م یرا به خوب مانیساکن ذرات س تهیسیالکتر

روان    یبتن   دآورندهیرفتار پد  نی. ادارندی ها را به صورت مجزا و پخش شده نگه  مو کماکان آن  شوندی م  مانیمجدد ذرات س

 . کم است  اریآب بس  ریدر مقاد  یحت

 

 ا یمزا

 مانیکاهش نسبت آب به س  له یبه وس  ادیز  یحصول مقاومت فشار •

 یبتن  یهادوام سازه   شیافزا •

 مانیمناسب با انواع مختلف س  یسازگار  •

 ی مواد پوزوالن  ری( و ساFly ash)  ی(، خاکستر باد س یلیس  کروی)م  یسیلیمناسب با دوده س  یسازگار  •

 کننده بتن  ریو کندگ   ریتندگ  یهای با افزودن  سازگار •

 

 

 موارد کابرد 

RIVERTEX  نی. ادهدیآب در بتن را بهبود م  یکاهندگ  ت یبتن بوده که خاص  یهای افزودن  دی جهت تول  یماده اصل  

  و عملکرد خوب هستند مناسب است.   ادیز  یک یمکان  یهاکسب مقاومت   ازمندیتوانمند که ن  یهامصرف در بتن  یبرا  ماده

RIVERTEX  کلر بوده و مطابق با استاندارد    فاقدASTM C-494 Type A, F2930به شماره    رانیا  ی، استاندارد مل  

  های یژگیاست با توجه به تنوع و یهیسازگار است. بد هامان یشود و با انواع سیم د یتول المللین یب یاستانداردها ریو سا

 . است.  یضرور   هیاول  یهاش یانجام آزما  وژه،و سنگدانه در هر پر   مانیس
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 بزرگراه، مترو، تونل، پل   ر،ی الس  عیسر  یقطارها   ع،یمخازن گاز ما •

 بتن خود تراکم  •

 یمرتفع با عمر طوالن  هایساختمان  •

 یو فرا ساحل  یساحل  هایسازه  •

 ده یتن  شیساخته و پ  شیقطعات پ •

 

 ی اطالعات فن 
   شفاف  زرد تا رنگ بی مایع ظاهر

 %50 مقدار مواد جامد 

pH 2±4  

 cps700 کمتر از ویسکوزیته  

 10/1 دانسیته 

   1/0%  کمتر از کلریدمیزان 

 1%  کمتر از قلیاییت 
 

 ی بسته بند

 RIVERTEX  و  20  یک ی پالست  یهاگالن   در IBC 1100 شودیعرضه م  یلوگرمیک . 

 

 مصرف  ریمقاد

محدوده   نیخارج از ا ری ( است. مقادیمانی)مجموع مواد س مانیدرصد وزن س 1تا  2/0 نیب RIVERTEX  متداول مصرف

 . مجاز است   یکارگاه  شاتیبه شرط انجام آزما

 

 انبارداری 

 RIVERTEX  و    دینور خورش  میگراد، به دور از تابش مستق  ی+ درجه سانت5از    شیب  یخود و در دما یدر ظروف اصل  باید

شود.    افتیتا دوباره باز  دیگرم نموده و بهم بزن  یآن را به آرام  دیتوانیزدن م  خیشود. در صورت    دارینگه   دهیدر مکان سرپوش

  یکسب اطالع از روش انباردار   یظرف آن شود. برا  ایمحصول و    دنید  بیباعث آس  تمناسب ممکن اس  یانباردار   طیعدم شرا

 . دییتماس حاصل نما  دیشرکت دماوند سف  یمناسب با بخش فن

 

 ایمنی  نکات 

 RIVERTEX  دییمحصول مراجعه فرما  یمنیبه بروشور ا  شتریب  یآگاه  ی. برا ستین  یماده خطرناک  چیمحتوی ه. 
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 کیفیت  یدیهیتا

شرکت و    نی ا  یفیشوند، تحت کنترل بخش کنترل کتولید و عرضه می   دیمحصوالتی که توسط شرکت دماوند سف  تمام

 .المللی هستندمطابق با استانداردهای کیفی بین

 

 یلی تکم اطالعات 

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.  


