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اصــالح کننــده هــاى لزجــت بــا KARIZ VMA یــک افزودنــى مایــع مــى باشــد کــه اکثــر ایــن مــواد بــر پایــه 
رشته هاى مولکول هاى سنگین مى باشند که میل ترکیبى زیادى با آب دارند. 

ایــن مــواد بــا تشــکیل یــک ســاختار ســه بعــدى در فــاز مایــع موجــب افزایــش لزجــت بــا تنــش تســلیم 
فاز خمیر سیمان و بالطبع افزایش لزجت و تنش تسلیم بتن مى گردند.

ساخت و تولید بتن خود تراکم
بتن ریزى در زیر آب

بتن ریزى در آب هاى جارى و ساکن
بتن هایى با پتانسیل آب انداختگى و جداشدگى باال

کاهش میزان آب انداختگى بتن
افزایش لزجت بتن

افزایش کارایى و پیوستگى بتن
افزایش پایدارى در طول حمل و نقل بتن و بتن ریزى

کاهش جداشدگى حتى براى مخلوط با روانى زیاد
کاهش آب شستگى بتن

کاهش آب انداختگى بتن
بهبود قابلیت پمپاژ

حالت فیزیکى:
به دو صورت پودر و مایع

جرم حجمى:
ــب  ــر مکع ــانتى مت ــر س 1/5 ب

با تلورانس 0/1

یون کلراید:
کمتر از مقدار مجاز استاندارد

بدون مواد فرار و حالل
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مــى تــوان بــا بخــش کوچکــى از آب اختــالط بتــن مخلــوط گشــته و بــه بتــن اضافــه گــردد و نیــز 
مــى تــوان بــه مخلــوط آمــاده بتــن افــزوده شــود. و پــس از اختــالط کامــل عمــل بتــن ریــزى 
ــا  ــح موجــود و تنهــا ب ــرى و مصال ــوع کارب ــه ن آغــاز گــردد. میــزان مصــرف محصــول، بســته ب
اســتفاده از مشــاهده ظاهــرى بتــن تاییــن مــى گــردد. مصــرف بیــش از حــد آن موجــب افزایــش 

شدید لزجت بتن و اختالل در اجراى بتن مى گردد. 

میزان و نحوه مصرف:

این محصول آالیندگى زیست محیطى قابل مالحظه ندارد.
در صورت برخورد اتفاقى با پوست یا چشم باید فورا با آب فراوان شسته شود.

در صورت بلعیدن تصادفى فورا به پزشک مراجعه شود.
هنگام حمل و مصرف حتما از دستکش و ماسک و عینک استفاده شود.

گالن هاى 20 لیترى

شرایط نگهدارى:
در دمــاى بیــن 5+ تــا 35+ درجه 
تابــش  از  دور  گــراد  ســانتى 
ــا  ــور خورشــید و گرم مســتقیم ن

نگهدارى گردد.
الزم اســت ایــن محصــول بــه 
مــدت طوالنــى در معــرض هــواى 

آزاد نباشد.
در صــورت نگهــدارى در شــرایط 
بنــدى  بســته  در  و  مناســب 
اولیــه، محصــول تــا 12 مــاه 

قابل نگهدارى است.
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