
 

  

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM 

LB – NS R7 
Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết vữa, bê tông 

MÔ TẢ VÀ ỨNG DỤNG 

▪ LB-NS là chất hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết gốc muối natri dùng cho sản xuất vữa và bê tông. 

▪ LB-NS được dùng trong bê tông khối lớn và bê tông kết cấu ở những nơi có yêu cầu thời gian ninh kết kéo dài 

và cải thiện tính thi công,.. 

 

ƯU ĐIỂM  

▪ Chỉ trì hoàn quá trình đông kết nhưng không làm chậm quá trình đông cứng; 

▪ Cho phép giảm đáng kể lượng xi măng so với bê tông thường; 

▪ Tăng cường độ cuối cùng; 

▪ Khống chế độ sụt ngay cả khi nhiệt độ môi trường tăng lên; 

▪ Giảm co ngót và từ biến; 

▪ Không có clorua, không gây ăn mòn cốt thép. 

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM 

▪ Dạng/ Màu : Bột / Nâu. 

▪ Đóng gói : Bao 25 kg 

▪ Lưu trữ : Nơi khô ráo có bóng râm 

▪ Thời hạn lưu trữ : 01 năm 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

▪ Liều lượng: 0,2-1,2 kg /100kg xi măng (tùy theo loại và hiệu xi măng); 

▪ Liều lượng điển hình: 0,25-1,0 kg / 100kg xi măng; 

▪ Định lượng: cho phụ gia LB-NS vào nước trước khi cho vào hồn hợp vữa hay bê tông khô; 

▪ Cần thí nghiệm cấp phối để xác đinh liều lượng chính xác cho từng yêu cầu cụ thể; 

▪ Sử dụng máy trộn thích hợp, không được trộn tay; 

▪ Do thời gian ninh kết kéo dài nên phải bảo dưỡng đúng cách. 

 

LƯU Ý QUAN TRỌNG 

▪ Tránh để tiếp xúc với thực phẩm và đồ dùng gia đình. Tránh tiếp xúc lâu với da. Trong trường hợp bị vấy bẩn 

rửa bằng nước cẩn thận. Nếu tiếp xúc với mắt và miệng, rửa bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay tức khắc; 

 

  

Ghi chú: Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn khi sử dụng sản phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. 

Các thông tin trên đây chỉ mang bản chất chung, khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra mức độ thích hợp theo từng trường hợp cụ thể. 
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