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Arina-grout SCA 495 
 افزودنی کاهنده آب و کنترل کننده جمع شدگی بتن

 آشنایی:
Arina-grout SCA 495 َگی طبیعی بتن است. همچنین محتوی روان کننده پودری است که امکان کاهش نسبت یک افزودنی پودری برای جبران جمع شد

رش ساطی آن قبل از گیشود. تاثیر انبهای مکانیکی میبه افزایش مقاومتکند و در نتیجه منجر و مصالح پایه سیمانیَژ را فراهم میبه سیمان در بتن  آب 

 کند که در سنین بعدی نیز بتن دچار جمع شدگی نشود.میولی اثر تثبیت کنندگی آن کمک  شود،بتن ظاهر می

 کاربرد:َ

Arina-grout SCA 495 های تزریقی یا بتن با جمع کاربرد، همچنین برای تولید دوغابههای روان و بدون جمع شدگی درکارگاه بتوان برای تولید مالترا می

رود مانند ها هدف اصلی به شمار می سیمانی که جبران جمع شدگی در آن محصوالت پایهکنترل شده از آن استفاده کرد. این محصول به وفور در شدگی 

 رود:کار میهای زیر بهنمونه

 .اتصال بتن به سازه اصلی در کارهای مقاوم سازی 

 ها درعملیات پس تنیدگی. شاسی ماشین آالت یا پرکردن غالف نصب 

 های بتن.و سوراخ هاای شکافپرکردن سازه 

 ها. فضای زیر صفحه ستون پرکردن 

 .نصب پیچ و میلگرد در بتن 

 مشخصات فنی:

 ای رنگپودر قهوه شکل ظاهری

 گرم سیمانکیلو 055گرم به ازای  055 مقدار مصرف 

 صفر مقدار نیتریت

 صفر مقدار کلراید

 درصد 0کمتر از  مقدار هوای وارده

 زا نیستآتش نقطه اشتعال

 ها:ویژگی
 و اجرا. سهولت در اختالط 

 .بوی ناچیز و ایمن برای کاربران 

 .ایجاد روانی عالی در مخلوط بتنی 

  .جبران جمع شدگی 

 رساند.به فوالد آسیب نمی 

 دهد. های کوتاه مدت را توسعه میقاومتم 

 انبساط:

Arina-grout SCA 495    افتد. ساعت اولیه بعد از اختالط اتفاق می 0/2تا  0در  آن انبساطشود، بیشترین حد ه مخلوط بتنی یا دوغاب افزوده میکه بزمانی

درصد، و  3تا  2ن بی سیمان ختالط دارد. مقدارانبساط دردوغابعواملی چون: دمای محیط، نوع سیمان مصرفی ونسبت آب به سیمان طرح امقدار انبساط به

 درصد خواهد بود. 0/0تا  0های ماسه سیمانی بین در بتن یا مالت

 فاده:طرز است
Arina-grout SCA 495 کن پودری مناسب الزم است تا مخلوط کرد، در این روش یک مخلوط توان با مصالح خشک پایه سیمانی قبل از افزودن آبمی را

دا تاین محصول، ابرا به مصالح خیس در زمان اختالط اضافه کرد. برای کسب نتیجه مطلوب از توان آنستی با هم مخلوط شوند. همچنین میپودرها به در

دست آمدن خمیری همگن ادامه هبتا زدن را زدن ادامه دارد سیمان را به آن اضافه کنید، همکن ریخته و درحالی که همآب پیمانه شده را درون مخلوط

 دهید. 
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Arina-grout SCA 495 ح وجود دارد( به مخلوط اضافه سنگی را )اگر درطرزدن را ادامه دهید. سپس مصالح دقیقه هم 3مدت کن ریخته و بهخلوطرا داخل م

 شود.تالط طوالنی باعث کاهش انبساط میدقیقه دیگر مخلوط کنید. لطفا توجه کنید که اخ 2مدت کنید و به

 مقادیر مصرف:
 Arina-grout SCA 495  جام توجه به نیاز طرح و پس از ان کمتر یا بیشتر بامقادیرشود. سیمان برای شروع آزمایش توصیه میدر صد وزن 0/5درمحدوده

های مختلف متفاوت است. مصرف بیش از ست ولی ضریب انبساطی آن در سیمانها سازگاراشود. این محصول با انواع سیمانهای کارگاهی تعیین میآزمایش

 شود. یش انبساط و روانی میحد آن باعث افزا

آب اضافی ممکن است باعث آب  های معمولی محاسبه شود.ی این محصول بایستی کمتر از طرحوهای حاشود که نسبت آب به سیمان در طرح لطفا توجه

 انداختگی و جداشدگی شود.

 

 کردن ابزار:تمیز
 ط بهت شده فقابزار و وسایل کار بایستی در پایان هر بخش اجرایی یا در هنگام قطع کار تمیز شوند. مواد سخت نشده با آب قابل شستن هستند. مواد سخ

 شوند.های مکانیکی پاک میروش

 انبارش/ماندگاری:
ول این محص . در ظروف اصلی باز نشده ماندگاریرا در برابر دمای زیاد و بارندگی حفاظت کنیدداری و آناز تابش خورشید بر روی پالت نگه دورمحصول را به

 ماه است. 02

 بسته بندی:
Arina-grout SCA 495  شود.کیلوگرمی عرضه می 25های یاکیسهگرمی  055درقوطی های 

 های ایمنی:رهنمود
Arina-grout SCA 495  محتوی ماده خطر ناکی نیست ولی همانند تمامی محصوالت شیمیایی، این محصول نیز ممکن است باعث آسیب شود. در هنگام کار

ا با آب موضع ر تماس احتمالی با پوست، چشم و اعضای مخاطی بالفاصلهاز وسایل ایمنی فردی مانند دستکش، عینک و لباس کار استفاده کنید. در صورت 

 و به درمانگاه مراجعه کنید. فراوان شستشو دهید

 

 

 

 

 
 

 


