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Spesificaon
Nature: Liquid
pH: 11±2
Density: 1.01±0.05

CSI 
 200

Corrosion InhibitorConcrete Admixture

مشخصات 
نوع: مایع  

درجه قلیایى: 11±2
دانسیته: 1،01±0،05

Descripon
 CSI 200 admixture is a patented CSI 200 admixture is a patented
state-of-theart corrosion-inhibing admix-
 ture formulated to inhibit the corrosion of
steel in reinforced concrete. CSI 200 admix-
ture provides two levels of corrosion pro-
tecon, making it the most effecve corro-
  sion-inhibing admixture available.l

ApplicaonsApplicaons
 All types of reinforced concrete, including
 precast/prestressed and post-tensioned
applicaons.l

 Parking garages, bridge decks, marine Parking garages, bridge decks, marine
structures, slabs, floors and other rein-
forced concrete applicaons requiring cor-
 rosion protecon against chlorides from
de-icing salts or marine exposure.l

Guildlines for Use
 In order to control corrosion in reinforced In order to control corrosion in reinforced
 concrete, the ACI 318 (ACI 318M) Building
Code Requirements for Structural Con-
 crete and Commentary requires certain
 design consideraons, such as liming the
watercemen ous materials rao, provid-
ing adequate concrete cover over reinforc-
 ing steel and liming the inial chloride ing steel and liming the inial chloride
 ion content of the concrete. Addionally,
 construcon pracces should be such that
a dense, void-free concrete is obtained.l
 CSI 200 admixture is recommended for
 use at a dosage of 5L/m3 of concrete for all
 .applicaons and corrosive environments.l

شرح 
محصول CSI 200 یک افزودنى ضد سولفات مایع است 
که با عملکرد شیمیایى خود باعث جلوگیرى از خوردگى 
کلرایدى میلگرد و رشته هاى پیش تنیده  در بتن مى گردد. 

 .

کاربرد 
CSI 200 را مى توان براى کلیه اى آرماتورهاى فوالدى  را مى توان براى کلیه اى آرماتورهاى فوالدى 
و بتن هاى پس کشیده یا پیش تنیده که در تماس با کلراید 
یا شرایط محیطى دریایى هستند ، استفاده نمود به عنوان 
مثال : عرشه پل ها ، و عضوهاى پیش تنیده  و همچنین 
در بتن هایى که در حین تولید به آنها کلراید اضافه مى 

گردد توصیه مى شود . 

راهنماى استفاده 
بهترین مقدار مصرف این محصول 5 لیتر براى یک متر  لیتر براى یک متر 

مکعب بتن مى باشد. 
شرایط کارگاهى و محیطى بر میزان مصرف اثر مستقیم 
دارد ( ولى در صورت نیاز استفاده از کلراید مازاد در بتن 

لطفا" با دفتر این شرکت تماس گرفته شود ) . 
  CSI 200 الزم به ذکر است که در صورت استفاده از ماده
در بتن باید از مقدار آب بتن کم شود که بهتر است به ازاء 
هر یک کیلو گرم CSI 200  یک کیلوگرم از آب بتن کم 
شود ، و در صورت افت کارایى بتن مى توان با استفاده از 
فوق روان کننده هایى از گروه CNS یا NGS  به کارایی 

مورى نظر رسید . 


