Grace Concrete Products

ADVA® Cast 512
Phụ gia Siêu dẻo gốc Polymer
Cường độ ban đầu cao
Dành cho bê tông đúc sẵn
Mô tả sản phẩm
ADVA® Cast 512 là phụ gia giảm nước tầm
cao gốc polymer được thiết kế đặc biệt để sản
xuất bê tông có cường độ ban đầu cực cao
dành cho các ứng dụng bê tông đúc sẵn.
ADVA Cast 512 không chứa cloride. Sản
phẩm được pha chế phù hợp với tiêu chuẩn
phụ gia hóa học dành cho bê tông: ASTM
C494 Type F và BS 5075: Part 3: 1985.
Một lít cân nặng khoảng 1.10 kg ± 0.02 kg.

Ưu thế
Ưu điểm
•
•
•
•
•

Cường độ ban đầu rất cao
Độ linh động cao
Bề mặt hoàn thiện rất tốt
Giảm nước cực cao
Tối ưu hoá sản lượng bê tông đúc sẵn

Khả năng phân tán
ADVA Cast 512 là phụ gia có độ phân tán rất
cao, có khả năng phân tán đáng kể sự kết tụ
của xi măng thường thấy trong thể vẩn pha
hồ xi măng. Khả năng phân tán của ADVA
Cast 512 vượt xa các loại phụ gia hóa dẻo
thông thường (Type WR) và các loại phụ gia
giảm nước tầm cao (Type HWR), kết quả với
hàm lượng thấp nhưng tính năng cao hơn.

Công dụng
ADVA Cast 512 chế tạo bê tông có cường độ
ban đầu cao dành cho các cấu kiện bê tông
đúc sẵn, đồng thời đạt được độ linh động cao
thi công bê tông nhanh chóng dễ dàng. Nó
còn cho phép bê tông sản xuất với tỷ lệ N/XM
rất thấp, độ sụt trong tầm từ thấp tới cao.

• Tăng cường độ ban đầu cao
ADVA Cast 512 gia tăng quá trình thủy hóa
của xi măng ngay ở giai đoạn đầu. Cùng với
hiệu ứng phân tán rất hiệu quả, ADVA Cast
512 đạt được cường độ sớm rất cao đành để
sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn.
• Độ linh động cao
ADVA Cast 512 lý tưởng cho các ứng dụng
bê tông đúc sẵn, nơi có yêu cầu cường độ
ban đầu cao và độ linh động cao sẽ giúp
công tác thi công nhanh hơn và cải thiện độ
đồng nhất của hỗn hợp.
• Bề mặt hoàn thiện tốt hơn
ADVA Cast 512 tạo ra bê tông có bề mặt
hoàn thiện tốt nhất, không dính khuôn, trầy
xước hoặc rỗ mặt.

• Giảm nước cao hơn
Có thể giảm đến 40% nước, ADVA Cast 512 có
hiệu quả cao trong bê tông tỷ lệ N/XM thấp, sản
xuất ra bê tông cường độ cao và cường độ ban đầu
cao.
• Tối ưu hoá ngành bê tông đúc sẵn
Thời gian ninh kết được tăng nhanh của ADVA
Cast có thể giảm hoặc loại hẳn yêu cầu dưỡng hộ
gia nhiệt để đạt được cường độ ban đầu cao. Việc
tháo khuôn sớm dẫn tới việc giảm thời gian, quay
vòng khuôn nhanh hơn, giảm chi phí và tăng năng
suất.

Tỷ lệ pha trộn
Tỷ lệ pha trộn ADVA Cast 512 có thể thay đổi tùy
theo loại ứng dụng nhưng chỉ liều lượng bình thường
từ 200 đến 1000 ml / 100 kg xi măng. Hầu hết các
trường hợp, tỷ lệ pha trộn từ 300 đến 800 ml là đủ.
Nếu điều kiện yêu cầu dùng nhiều hơn lượng phụ gia
được đề nghị, xin tham vấn Đại Diện Grace sở tại.

Tính tương thích
ADVA Cast 512 tương thích với hầu hết phụ gia
hóa dẻo cũng như các loại phụ gia đặc biệt khác
như phụ gia ninh kết nhanh, DCI® phụ gia ức chế
ăn mòn, Eclipse® phụ gia giảm co ngót và V-MAR®
Rheogoly Modifying Admixture. Tất cả các chất
phụ gia nên được thêm riêng vào bê tông. Nên thí
nghiệm bê tông trước để tối ưu liều lượng và trình tự
pha trộn của các loại phụ gia này.

Thiết bị định lượng
ADVA Cast 512 nên luôn được lưu trữ dưới quy
trình chu chuyển liên tục. Hệ thống này có thể được
lắp đặt theo các bình chứa lớn. Một dây chuyền định
lượng phụ gia hoàn chỉnh sẵn sàng, chính xác, dễ
bảo trì, dễ thích ứng với trạm trộn bê tông mới hoặc
trạm hiện hành.

Bao Bì đóng gói
ADVA Cast 512 có sẵn ở dạng rời hoặc trong thùng
205 lít.
ADVACast 512 không chứa các thành phần dễ cháy.
Phụ gia này sẽ bắt đầu đóng băng vào khoảng 0ºC,
nhưng sẽ trở lại nồng độ ban đầu sau khi tan băng và
khuấy trộn hoàn toàn.
Trong khi lưu trữ và để thích hợp cho bơm định
lượng ADVA Cast 512 cần duy trì ở nhiệt độ cao
hơn 0ºC.

Sức khỏe – An toàn
Xin tham khảo Bảng Dữ liệu An toàn vật liệu
ADVA Cast 512 hoặc tham vấn Grace Construction
Products.
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