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 گروه مهندسی آرکا                    
ARKAFLOW UHP                          

بتن بر پایه کربوکسیالت اتر با خواص دیرگیر روان کننده  ابر

 باال و افزایش مقاومت گیروان کنند
 

 شرح محصول :

ARKAFLOW UHP توانمنـد و بسـیار  بسیار جهـت تولیـد بتـن هـاى

روان طراحـى و تولیـد شـده و در جایـى کـه انتظـار حفـظ کارایـى 

طوالنـى مـدت بتـن، کسـب مقاومـت زیـاد، عملكـرد مناسـب و دوام 

قـرار مـى گیـرد. ایـن افزودنـى طوالنـى مـد نظـر باشـد، مـورد اسـتفاده 

بـراى طـرح هـاى بتنـى کـه داراى حداقـل نسـبت آب بـه سـیمان 

 .          هسـتند و تولیـد بتـن هـاى بـى نیـاز از لرزانـدن بسیار مناسب است

ARKAFLOW UHP  فاقد یون کلر مى باشد و براى بتن هاى مسلح مضر

 .ها همخوانى داردنیست. این افزودنى با انواع سیمان 
 

 کاربرد و موارد استفاده:

ARKAFLOW UHP  بـا خاصیـت پخـش کنندگـى عالـى ذرات سـیمان

و ممانعـت از تجمـع دوبـاره آنهـا بـه دلیـل وجـود زنجیـره هـاى جانبـى 

در سـاختار شـیمیایى خـود، محصولـى مناسـب بـراى تولیـد بتـن هـاى 

بـه سـیمان کـم اسـت. ایـن محصـول آمـاده بسـیار روان بـا نسـبت آب 

مصـرف بـوده و بایـد در زمـان سـاخت بتـن بـه همـراه آب اختـالط و یـا 

بـه طـور جداگانـه بـه آن اضافـه شـود. بهتریـن عملكـرد آن زمانـى اسـت 

کـه حداقـل نیمـى از آب بتـن بـه آن اضافـه شـده باشـد. از افـزودن آن 

 .بتن بپرهیزید به ماده خشك
 

   ARKAFLOW UHPبهتریـن گزینـه بـراى تولیـد بتـن هـاى: 

  ویبراتوربـى نیـاز از 

 بتـن ریـزى قالـب هـاى لغـزان و تونلـى 

 در فضاهایـى کـه بـا تراکـم آرماتـور روبـرو هسـتند 

 حمـل و نقـل طوالنـى مـدت بتـن 

  اسالمپ نیاز استزمـان هایـى کـه بـه مـدت زمـان بیشـتر حفـظ 
  

 : ARKAFLOW UHP مزایای

 خمشى افزایش مقاومت 

 افزایش چسبندگى به آرماتور ها 

 افزایش مقاومت فشارى در سنین اولیه 

 افزایش مقاومت فشارى نهایى و دوام بیشتر 

 مقاومت بهتر در برابر کربوناسیون 

 انقباض و خزش کمتر 

 مدول االستیسیته باالتر 

 بیشتر بدون آب انداختگى و جدا شدگى حفظ کارایى بتن در زمان 

 نفوذ پذیرى کمتر و مقاومت بیشتر در برابر عوامل آسیب رسان محیطى 

 
 
 
 
 

 مطابقت با استاندارد:

ASTM C494 TYPE D&G 
EN 934-2-TABLE 3.1/3.2 
ISIRI 2930 –TABLE 3/4 

 

 خصوصیات فیزیكی و شیمیایی:

 کربوکسیلیك اسیدکوپلیمرهای اصالح شده پلی  ترکیبات شیمیایی

 مایع غلیظ کهربایی تیره رنگ

 مایع حالت فیزیكی

 آنیونی طبیعت یونی

 7-6 درجه اسیدی

 سانتی پوآز 135حدود  گرانروی

 گرم در سانتیمتر مكعب 10/1تا  08/1 وزن مخصوص

  
 :  میزان مصرف

ARKAFLOW UHP  درصد نسبت به  5/1تا  4/0قابل استفاده به میزان

 ترکیبات سیمانی می باشد.وزن 

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

 شود.

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

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

 انجام شود.

 بسته بندی : 

ARKAFLOW UHP  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 

 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 UHP  ماده ای کم ضرر می باشد. در شرایط عادی آسیبی

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

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

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

 چشم با آب شسته شود.

 خدمات فنی : 

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

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

 آماده همكاری و ارایه خدمات می باشد.


