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 گروه مهندسی آرکا                   
ARKAFLOW R                           

 فزودنى کند گیر کنندها                       

 

 شرح محصول :

ARKAFLOW R  کنـد گیـرى و تاخیـر در گیـرش بـه منظـور ایجـاد

اولیـه و نهایـى انـواع بتـن و مـالت هـاى پایـه سـیمانى بـه کار مـى رود. 

اسـتفاده از کنـد گیـر کننـده باعـث تاخیـر در کسـب مقاومـت هـاى 

کوتـاه مـدت مـى شـود ولـى تاثیر منفى در مقاومت هاى دراز مدت بتن 

 .ندارد

 ه:کاربرد و موارد استفاد

ARKAFLOW R  در هنـگام حمـل و نقـل طوالنـى یـا نیـاز بـه کنتـرل

زمـان گیـرش بتـن در قالـب هـاى لغزنـده و یـا بتـن ریـزى در آب و 

مــى توانــد مطابــق بــا   ARKAFLOW Rهــواى گــرم، اســتفاده از 

افزودنى نیــاز طــرح از گیــرش زود هنــگام بتــن جلوگیــرى نماید. این 

به طور جداگانه به بتن اضافه مى شود و نبایستى آنرا با دیگر افزودنى ها 

 .مخلوط نمود

 خصوصیات فیزيكی و شیمیايی:

 مایع بی رنگ رنگ

 به هر میزان در آب انحالل

 صفر مقدار کلر

 10-9 عدد قلیایی

 صفر درجه سانتی گراد درجه انجماد

 سانتیمتر مكعبگرم در  10/1تا  07/1 وزن مخصوص

  

 :  میزان مصرف

مقـدار کنـد گیـر کننـده بـر طبـق جـدول زیـر و بـا توجـه بـه دمـاى 

سـطر افقـى  . بتـن و زمـان کنـد گیـرى مـورد نظـر تعییـن مـى شـود

اول سـاعات کنـد گیـرى مـورد نظـر و سـتون اول سـمت چپ دمـاى بتـن 

داخل جدول میزان مصرف بر حسب در زمان اسـتفاده اسـت. اعـداد 

 .کیلوگرم سیمان مى باشد 100کیلوگرم به ازاى هر 

 

 

 

 

 

21 18 15 12 9 7 5 3 Time 
Temp 

1 0.9 0.7 0.5 0.3 0.2 ---- ---- +10 

1.5 1.1 0.8 0.6 0.4 0.3 0.1 ---- +15 
1.8 1.4 1.1 0.8 0.5 0.4 0.2 0.1 +20 
---- 2 1.5 1 0.6 0.5 0.3 0.2 +25 
---- ---- 2 1.2 0.8 0.6 0.4 0.3 +30 
---- ---- ---- ---- ---- 2 1.3 0.5 +40 

 

 بسته بندی : 

ARKAFLOW R 1100و مخازن  220، بشكه های  20در گالن های 

 کیلوگرمی عرضه می گردد.

 

 انبار داری :

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

 مستقیم آفتاب باشد.تابش 

 

 عمر نگهداری :

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

 ماه قابل نگهداری میباشد. 12اولیه تا 

  
 ايمنی :

ARKAFLOW R  ماده ای کم ضرر می باشد. در شرایط عادی آسیبی به

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

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

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

 چشم با آب شسته شود.

  
 خدمات فنی :

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

ه صحیح استفاده از فراورده های تولیدی در کارگاه اختالط ، بتن ریزی و نحو

 آماده همكاری و ارایه خدمات می باشد.

 


