PHỤ GIA CHO BÊ TÔNG VÀ CHẤT KẾT DÍNH

AM R100
Phụ gia giảm nước dùng cho bê tông
MÔ TẢ SẢN PHẨM
AM R100 là phụ gia hoá dẻo, giảm nước dùng
cho bê tông gốc lignosulfonates. AM R100
làm tăng tính dẻo cho bê tông, tăng khả năng
chống thấm, giảm co ngót và tăng cường độ
bê tông. AM R100 là phụ gia hoá dẻo đa
năng, sử dụng kinh tế cho bê tông, với các
liều lượng sử dụng đa dạng cho các lĩnh vực
thi công khác nhau.
.
ƯU ĐIỂM AM R100
• Cho phép giảm lượng xi măng so với bê tông
thông thường.

CÁCH SỬ DỤNG
Phụ gia AM R100 có thể cho trực tiếp vào nước
đã được định lượng trước khi cho vào hỗn
hợp bê tông khô hoặc cho riêng lẽ vào hỗn
hợp bê tông đã được trộn tại trạm trộn hoặc
cho vào xe trộn tại công trình.
Khi cho trực tiếp vào bê tông tươi vừa mới trộn,
hiệu quả về tính hóa dẻo thể hiện rõ rệt hơn.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
AM R100 phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn
ASTM C 494, loại A.

• Tăng tính thi công, dễ dàng thi công..
• Giảm co ngót và từ biến.

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

• Tăng khả năng chống thấm.

Hình dáng/màu
sắc

Lỏng/Nâu

• Tăng độ bền bê tông.

Gốc

Hỗn hợp
Lignosulfonates

• Tăng cường độ sớm và trễ cho bê tông.

Khối lượng thể
tích

1.17 – 1.19 Kg/lít

• Cải thiện bề mặt hoàn thiện.
• Không chứa clo, không gây ăn mòn.
CÁC ỨNG DỤNG

ĐÓNG GÓI:
Phuy 200 lít và Bồn 1000 lít.

AM R100 được ứng dụng cho tất cả các loại bê
tông như: bê tông cho móng, sàn, dầm, bê
tông đúc sẵn, bê tông dự ứng lực, cầu và các
kết cấu đúc hẫng.

BẢO QUẢN:

LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG

THỜI HẠN SỬ DỤNG

Liều dùng sử dụng điển hình của sản phẩm AM
S400 là (0.2 – 0.6) lít / 100 kg xi măng.
Phải tiến hành thí nghiệm tại công trường hoặc
trạm trộn để xác định liều dùng phù hợp với
các thành phần nguyên vật liệu thực tế.

Nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp và
sương giá.

Thời hạn sử dụng phụ gia AM R100 tối thiểu
là 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
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KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
Cấp phối:
Xi măng – PCB 40

270 Kg

Đá – D max = 20

1050 Kg

Cát – FM = 2.2

770 Kg

Nước

210 Litres

N/X

0.78

Cường độ nén

Khả năng giảm nước (% )
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This information in this catalogue is provided to the best of our knowledge from results gathered both internal and external credited laboratories.
However, we have no control over site applications, site conditions and workmanship of the applicator. We therefore will not accept any liability, either
directly or indirectly arising from the misuse of these products or when the product is used not in accordance with any advice, specification, and
recommendation of information given by us, The user is responsible for checking the suitability of these products for its intended use.

