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AM S400
Phụ gia giảm nước cao cấp dùng cho bê tông
MÔ TẢ SẢN PHẨM
AM S400 là phụ gia siêu dẻo giảm nước mức độ
cao, có thể giảm lượng nước trong bê tông lên
đến 30% tuỳ vào liều lượng sử dụng. AM S400
được ứng dụng sản xuất bê tông chảy và yêu cầu
tháo dỡ ván khuôn nhanh. Khả năng giảm nước
cao tạo cho bê tông có tỷ lệ N/X rất thấp giúp cho
bê tông đạt cường độ cao và duy trì đến khả năng
làm việc tốt. Bê tông sử dụng AM S400 có tính thi
công tốt, dễ dàng thi công tại các cấu kiện phức
tạp, cấu kiện có mật độ cốt thép dày…
AM S400 là phụ gia dạng lỏng gốc napthalen
formaldehyde sulfonate. AM S400 phù hợp tiêu
chuẩn ASTM C494 loại F: phụ gia giảm nước cao
cấp và phát triển cường độ sớm. AM S400 không
chứa tác nhân gây ăn mòn clo.

CÁC ỨNG DỤNG
AM S400 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.
AM S400 có khả năng kết hợp với các loại
phụ gia khoáng chống ăn mòn như pozolan,
fly ash, silica fume, xỉ.
LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG
Liều lượng sử dụng phụ thuộc vào loại, khối
lượng xi măng hoặc mức độ giảm nước theo
yêu cầu. Với liều dùng từ (0.2 – 0.6) lít / 100
kg xi măng, AM S400 là phụ gia giảm nước
bình thường với khả năng giảm nước từ 5
đến 12%.

ƯU ĐIỂM AM S400
• Phát triển cường độ nhanh. Cho cường độ sớm
và trễ rất cao. Thích hợp bê tông đúc sẵn, dự ứng
lực.

Khả năng giảm nước mức độ cao (HRWR) là
khi sử dụng liều dùng lớn hơn 0.6 lít / 100 kg
xi măng. Khả năng giảm nước lớn nhất của
AM S400 khi sử dụng với liều dùng 1.5 lít /
100 kg xi măng

• Tăng khả năng làm việc cho bê tông.
• Dễ dàng thi công cho mọi vị trí.
• Thích hợp cho bê tông bơm, nhanh và hiệu quả.

Liều dùng sử dụng điển hình của sản phẩm
AM S400 là (0.6 – 1.5) 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.

• Ổn định về thể tích.
CÁCH SỬ DỤNG
• Giảm sự phân tầng khi bê tông ở độ sụt cao.
• Bê tông chống thấm tốt.
• Bê tông có độ bền cao.

Phụ gia AM S400 có thể cho trực tiếp
nước đã được định lượng trước khi cho
hỗn hợp bê tông khô hoặc cho riêng lẽ
hỗn hợp bê tông đã được trộn tại trạm
hoặc cho vào xe trộn tại công trình.
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vào
vào
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• Cải thiện bề mặt hoàn thiện bê tông.
• Cải thiện khả năng chống ăn mòn sulfat.

Khi cho trực tiếp vào bê tông tươi vừa mới
trộn, hiệu quả về tính hóa dẻo thể hiện rõ rệt
hơn.
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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 S400 tối thiểu là 12
tháng kể từ ngày sản xuất.

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
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