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برگه اطالعات فنى محصول

Sika® Aer IR

برگه اطالعات فنی محصول

Sika® Aer IR

حباب ساز)هوازا( بتن

که  است  ساز(هوازا)  حباب  افزودنی  یک   Sika® Aer IR
سبب تولید حباب های هوا بسیار ریز و استاندارد در 
سرتاسر بتن شده و ضمن افزایش دوام بتن، آن را در 
برابر تخریب های ناشی از سیکل های ذوب و یخبندان 

مقاوم می سازد.ل

بهبود کارایی بتن ■■
افزایش دوام ■■
افزایش چسبندگی و در نتیجه کاهش خطر جدایش ■■
افزایش مقاومت در برابر سیکل های ذوب و یخبندان ■■
بتن  ■■ کارایی  شدن  کم  باعث  آنکه  بدون  آب  مقدار  کاهش 

شود.

جاده ها ■■
باند فرودگاه و مسیرتاکسی  ■■
ایستگاه ها و پارکینگ ها ■■
سدها و مخازن ■■
سازه هایی که با بتن حجیم شده ساخته می شوند. ■■
سردخانه ها و یخچال ها    ■■

کاربردها

پایه شیمیایی

تاییدیه ها / استاندارد ها
ASTMC 260 مطابق با استانداردهای

اطالعات محصول

بسته بندی

نوع و رنگ

تاریخ انقضا و شرایط نگهداری

چگالی (دانسیته)ل

مخلوطی از ترکیبات آلی

گالن های 20 کیلوگرم و مخازن 1100 کیلوگرم 

مایع شفاف

به مدت 12ماه پس از تولید در صورت نگهداری در ظرف های باز نشده و اصلی. 
در شرایط خشک و دمای بین 5 تا 35 درجه سانتی گراد. از نور مستقیم آفتاب و 

یخ زدگی جلوگیری شود.ل 

حدودا 1.02-0.9 کیلوگرم بر لیتر

توضیح محصول

بازه 5-7 (pH)         مقادیر پتانسیل هیدروژنی

صفر -استاندارد EN 934مقدار کلراید

این محصول برای درست کردن بتن با دوام و با شکل 
مورد  زیر  موارد  در  نیز  و  بوده  مناسب  باال  پذیری 

استفاده قرار می گیرد:ل

ویژگی ها / مزایا
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روش اجرا
قبل از اضافه کردن محصول به مخلوط بتن خشک، باید آن 

را با آب مخلوط کرد.ب 

اساس  بر  فنی  اطالعات  برگه  این  در  موجود  اطالعات  کلیه 
اندازه  واقعی  مقادیر  باشد.  می  آزمایشگاهی  های  تست 

گیری شده در شرایط خارج از کنترل متفاوت است.

این محصول می تواند با افزودنی هایی که در ادامه آورده 
می شود استفاده شود:ا 

Sikament®
Sika® Plastiment®

لطفاً  است.  سازگار  هم  سولفاته  ضد  سیمان  با  همچنین 
بخش  با  خاص  موارد  در  محصول  این  از  استفاده  هنگام 

خدمات فنی مشورت کنید.

نکات / محدودیت ها

اساس اطالعات محصول

محلي  دستورالعمل هاي  دلیل  به  که  باشید  داشته  توجه 
خاص، عملکرد این محصول از کشوري به کشور دیگر فرق 
جهت توضیحات دقیق در زمینه ي استفاده به  مي کند. لطفاً 

برگه ي اطالعات فنی محصول مراجعه کنید.

محدودیت هاي محلي

اطالعات اجرا
منظور میزان مصرف به  می شود  توصیه  باشد.  سیمان  وزن  درصد   0.03-0.15 باید  آن  مقدار 

دست یافتن به مقدار موردنظر، محصول به تدریج به مخلوط اضافه شود.ل 

دستورالعمل اجرا

سازگاری

قوانین استاندارد یک عمل آوری خوب بتن، از مرحله تولید 
تا عمل آوری باید رعایت شوند. به این استاندارد ها رجوع 

کنید.ل

شکل هوادهی نوع،  از:  عبارتند  هستند  تأثیرگذار  بتن  هوای  میزان  روی  بر  که  عواملی 
و میزان ماسه، تراکم، میزان سیمان در یک متر مکعب، نوع و میزان مرغوبیت 
نیاز  است  ممکن  بخصوص  موارد  در  بنابراین  دما.  و  سیمان  آب-  نسبت  سیمان، 

باشد تا میزان مصرف را به بیش از %0.15 افزایش داد.ب
به منظورکنترل کامل میزان هوادهی و اعمال تغییرات در نسبت مقادیر،که باید 

%3-6 باشد، باید آزمایشات هواسنجی را به طور منظم انجام داد.ب 

برای جلوگیری از انقباض بتن تازه، به خصوص در دمای باال، 
باید بتن به خوبی عمل آوری شود.ب

عمل آوری بتن

تمیز کردن ابزار
پس از مصرف فوراً وسایل و ابزار را با آب بشویید.ب

برای اطالع از حمل و نقل ایمن، نگهداری و دفع محصوالت 
بروشورها  ترین  جدید  به  باید  ها  کننده  مصرف  شیمیایی، 
موارد  سایر  و  سمی  اکولوژیکی،  فیزیکی،  اطالعات  شامل 

مراجعه کنند.ل

اطالعات ایمنی و سالمتی

نکات قانونی
استفاده  نحوه  به  مربوط  پیشنهادات  ویژه  به  و  اطالعات 
تولید  تجربیات  روز  به  دانش  اساس  بر  سیکا  محصوالت 
عمل  در  اند.  شده  ارئه  نرمال  حالت  در  نگهداری  شرایط  و 
هیچگونه تضمینی نسبت به استفاده از محصول به غیر از 
اطالعات  و  نداشته  وجود  سیکا  شرکت  تایید  مورد  موارد 
مندرج در این برگه تحت شرایط آزمایش شده مذکور قابل 
جهت  همواره  بایست  می  کننده  مصرف  باشد.  می  استفاده 
تایید  مورد  فنی  اطالعات  برگه  به  روز  به  اطالعات  کسب 
شرکت سیکا در هر کشور مراجعه نموده و نیز باید تناسب 

محصول با هدف مورد نظر خود را در نظر داشته باشد.

سیکا پارسیان (سهامی خاص)

دادمان،  بلوار  غرب،  شهرك  تهران، 
خیابان  شمالی،  افشان  گل  خیابان 
پستی  کد  اول،  طبقه   ،9 پالك   ،14
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