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 گروه مهندسی آرکا                      

                      ARKAFLOW HP-601       

روان کننده بتن بر پایه کربوکسیالت اتر با خواص روان  ابر

 کننده باال و افزایش مقاومت
 

 محصول :شرح 

ARKAFLOW HP-601 نسل سوم بر پایه   ، ابر روان کننده ای از

تکنولوژی پلی کربوکسیالت اتر می باشد. این فرآورده برای ساخت بتن با 

بیشترین کاهش نسبت آب به سیمان و کسب مقاومت نهایی باال در سنین 

 اولیه با حفظ اسالمپ ، طراحی وتولید گردیده است. 

 ARKAFLOW HP-601 فاقد یون کلر می باشد و برای بتن های مسلح

 مضر نیست. این افزودنی با تمامی تیپ های سیمان سازگاری دارد.

 کاربرد و موارد استفاده:

ARKAFLOW HP-601  برای استفاده در انواع بتن از جمله بتن های

بتن های پمپی ، بتن  بتن ریزی در تراکم باالی میلگرد، (،SCCخودمتراکم)

ته ، بتن حاوی پوزوالن، بتن های کف سازی ، بتن های صنعتی پیش ساخ

 و ... مناسب می باشد.

 : ARKAFLOW HP-601 مزایای

  تولید بتن چسبنده ، بدون جداشدگی در نسبت های پایین آب به

 سیمان

 تولید بتن با اسالمپ باال با نسبت آب به سیمان پایین 

 کسب مقاومت باال در سنین اولیه و نهایی 

 زمان بتن ریزی و هزینه های اجرایی کاهش 

 قالب برداری سریع 

  کاهش نفوذپذیری در برابر آب ، کلراید ، سولفات به دلیلی کاهش

 نسبت آب به سیمان

  افزایش مقاومت سایشی و افزایش دوام در سیکل های یخ و ذوب به

 دلیل نسبت پایین آب به ترکیبات سیمان

 مطابقت با استاندارد:

ASTM C494 TYPE A&F 

EN 934-2-TABLE 3.1/3.2 

ISIRI 2930 –TABLE 3/4 

 

 

 

 خصوصیات فیزیكی و شیمیایی:

 ترکیبات شیمیایی

کوپلیمرهای اصالح شده پلی 

 کربوکسیلیک اسید

 مایع غلیظ کهربایی تیره رنگ

 مایع حالت فیزیکی

 آنیونی طبیعت یونی

 7-6 درجه اسیدی

 سانتی پوآز 128حدود  گرانروی

) کیلوگرم بر لیتر (  وزن مخصوص

 1.04 ±0.02 درجه سانتیگراد 20در دمای 

 

 :  میزان مصرف 

ARKAFLOW HP-601  درصد نسبت  1.5تا  0.5قابل استفاده به میزان

 به وزن ترکیبات سیمانی می باشد.

میزان مصرف با توجه به طرح اختالط و خصوصیات مورد نیاز تعیین می 

 شود.

میزان مصرف بهینه و مطابقت آن با مصالح  پیشنهاد می شود جهت تعیین

سنگی و سیمانی ، تست هایی در محل کارگاه و با مصالح و شرایط موجود 

 انجام شود.

 بسته بندی : 

ARKAFLOW HP-601  و مخازن  220، بشکه های  20در گالن های

 کیلوگرمی عرضه می گردد. 1100

 انبار داری :

درجه سانتیگراد به دور از  40تا  5 توصیه می شود که انبار داری در دمای

 تابش مستقیم آفتاب باشد.

 عمر نگهداری :

در صورت حفظ و نگهداری در شرایط مناسب پیشنهادی و در بسته بندی 

 ماه قابل نگهداری میباشد. 12اولیه تا 

 ایمنی : 

ARKAFLOW HP-601  ماده ای کم ضرر می باشد. در شرایط عادی

. اما به عنوان یک ترکیب شیمیایی و رعایت آسیبی به پوست نمی رساند

موارد احتیاطی مصرف گردد. برای جلوگیری از تماس با پوست و چشم از 

دستکش های محافظ و عینک استفاده شود و یا پس از تماس مستقیم با 

 پوست و یا چشم با آب شسته شود.

 خدمات فنی : 

فنی مربوط به طرح بخش فنی گروه مهندسی آرکـــا در جهت ارائه مشاوره 

اختالط بتن، انجام بتن ریزی و نحوه صحیح استفاده از فراورده های تولیدی 

 در کارگاه آماده همکاری و ارایه خدمات می باشد.


