PHỤ GIA BÊ TÔNG&BẢO DƯỠNG&KẾT DÍNH LATEX

AM S40
PHỤ GIA SIÊU DẺO GIẢM NƯỚC CAO CẤP VÀ DUY TRÌ ĐỘ SỤT CHO BÊ TÔNG
MÔ TẢ SẢN PHẨM
AM S40 là phụ gia siêu dẻo cao cấp dạng
lỏng
gốc
Sulfonated
naphthaleneformaldehyde. Phụ gia siêu dẻo AM S40
được dùng cho bê tông yêu cầu độ sụt ban
đầu cao (175-225 mm), khả năng duy trì độ
sụt trong thời gian dài (1 -2 giờ) và trong
điều kiện đổ bê tông khó khăn và chi tiết
như những cấu kiện mỏng có mật độ cốt
thép dày, bê tông dự ứng lực...
AM S40 còn được sử dụng cho bê tông
cường độ cao với tỷ lệ nước nước/xi măng
rất thấp trong khoảng từ (0.3 – 0.4). Khả
năng giảm nước của AM S40 rất cao, có
thể giảm từ (12 – 25)% mà không làm thay
đổi tính công tác, độ sụt của bê tông. Đây
là yếu tố chính để tạo ra bê tông cường độ
cao và bê tông chống thấm. Bê tông sử
dụng phụ gia AM S40 có thể đạt được
cường độ chịu nén sau 28 ngày trên 96.5
MPa. Sự cố mất độ sụt bê tông do một số
nguyên nhân khách quan trong quá trình di
chuyển, có thể khắc phục bằng cách cho
thêm phụ gia AM S40 vào bê tông trước
khi thi công bê tông tại công trường.
AM S40 phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C
494 loại G: phụ gia giảm nước cao và kéo
dài thời gian duy trì độ sụt bê tông.
ƯU ĐIỂM AM S40
• Bê tông sử dụng AM S40 có tính dễ thi
công.
• Giảm được chi phí do giảm được lượng xi
măng so với bê tông không dùng phụ gia.
• Nâng cao hiệu quả sản xuất.
• Kéo dài thời gian làm việc, khả năng duy trì
độ sụt lâu dài.



Đẩy nhanh cường độ ban đầu phát triển rất
nhanh và cho cường độ cuối cùng rất cao.



Cải thiện bề mặt bê tông hoàn thiện.



Giảm được hiện tượng co ngót và từ biến.

CÁC ỨNG DỤNG AM S40
• Dùng cho bê tông yêu cầu phát triển cường
độ sớm.
• Dùng cho bê tông yêu cầu kéo dài thời gian
thi công, duy trì độ sụt.
• Bê tông cần độ chảy cao cho những cấu
kiện mỏng có mật độ cốt thép dày.
• Sử dụng sản xuất bê tông tự đầm (SCC)
• Sử dụng cho nhiều loại cấp phối bê tông
với yêu cầu về mức độ giảm nước khác
nhau.
LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG
• Liều lượng sử dụng điển hình: (500 –
1200ml) /100 kg xi măng.
• Dùng cho bê tông tự đầm, liều lượng dùng
lên đến 1000ml/100 kg xi măng. Bởi vì, với
loại bê tông đặt biệt này phụ thuộc rất
nhiều vào sự thay đổi các thành phần vật
liệu trong hỗn hợp bê tông, điều kiện công
trường và điều kiện thi công. Đôi khi có thể
sử dụng liều lượng phụ gia AM S40 ra khỏi
phạm vi liều lượng điển hình nếu có yêu
cầu.
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CÁCH SỬ DỤNG
•

•

Phụ gia AM S40 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.

SPECIFICATIONS
Hình dáng/Màu
sắc

Lỏng/Nâu

Gốc

Hỗn hợp Napthalene
Formaldehyde Sulphonate
và chất hữu cơ.

Khối lượng thể
tích

1.2 – 1.22 Kg/litre

TÍNH CHẤT ĂN MÒN
Phụ gia AM S40 không chứa hàm lượng Cloride,
không gây hiện tượng ăn mòn hay xúc tiến sự ăn
mòn cốt thép trong bê tông. AM S40 cũng không
chứa CaCl2 (calcium cloride) hoặc những hợp
chất của cloride.
TÍNH KẾT HỢP VỚI CÁC SẢN PHẨM KHÁC
Phụ gia AM S40 có khả năng kết hợp với các sản
phẩm phụ gia của Asia Mortar để tạo ra những
loại bê tông đặt biệt. Tuy nhiên, phải cho vào mẻ
trộn một cách riêng lẻ và không được trộn trước
các loại phụ gia với nhau trước khi cho vào mẻ
trộn.

ĐÓNG GÓI:
Phuy 200 lít và Bồn 1000 lít.
BẢO QUẢN:
Nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp và
sương giá.
THỜI HẠN SỬ DỤNG
Thời hạn sử dụng phụ gia AM S40 tối thiểu
là 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Asia Mortar Co., LTD (AM.Co.,LTD)
33/1 Lý Văn Phức, Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 38208686 Fax: (84-8) 38208866 Email: amv@asiamortar.com Website: www.asiamortar.com
Caùc chi tieát kyõ thuaät vaø höôùng daãn neâu trong taøi lieäu naøy ñöôïc ñuùc keát töø kieán thöùc, kinh nghieäm vaø döïa vaøo caùc keát quaû thí nghieäm thöïc
teá coâng tröôøng, phoøng thí nghieäm. Tuy nhieân trong moät soá tröôøng hôïp taát caû caùc thoâng tin neâu treân coù theå khoâng ñöôïc tuaân thuû nghieâm
ngaët taïi coâng tröôøng do sai phöông phaùp thi coâng , do nhaø öùng duïng, do ñieàu kieän thi coâng neân coù theå xaûy ra keát quaû khoâng nhö ñeà caäp
vaø hoaøn toaøn khoâng ñöôïc quy traùch nhieäm cho nhaø cung caáp. Neân tham khaûo boä phaän kyõ thuaät Asia Mortar ñeå traùnh sai soùt trong moïi
tröôøng hôïp ñeå coù keát quaû toát nhaát.

