معرفی
 ADVA Flow 501یک کاٌّذُ آب ٍ سٍاى کٌٌذُ تتي است کِ هَجة افضایص کاسایی یا ایجاد کاسایی هطاتِ
تا هیضاى آب ثاتت ٍ هقاٍهت هطخع هی ضَد ADVA Flow 501 .تِ هٌظَس تْثَد اسالهپ ٍ حفظ ٍیژگی
ّای تتي کاسا عشاحی ضذُ است.
 ADVA Flow 501تش پایِ پلیوشّای کشتَکسیالت هػٌَػی است ٍ دس ضشایظ کٌتشل ضذُ تشای دست یاتی تِ
هحػَل یکٌَاخت تَلیذ هی ضَد.
ایي هادُ هغاتق جذاٍل  2.3 ٍ 2.3استاًذاسد  TS EN 934-2هی تاضذ.

سازگاری
سیواى:
 ADVA Flow 501سا هی تَاى تا اکثش سیواى ّای پشتلٌذ استفادُ کشدّ .وچٌیي هی تَاى آًشا دس تشکیثات
حاٍی سیلیکا فَم ٍ  fly ashتکاس تشد.
سایش هَاد هضاف:
ً ADVA Flow 501ثایذ تِ ّیچ ٍجِ تا هَاد هضاف دیگش پیص اص اختالط تشکیة ضَد .کاسایی هحػَل تا
حضَس هَاد هضاف دیگش تحت تاثیش قشاس هی گیشد.
تَغیِ هی ضَد توام هَاد هضاف تِ غَست جذاگاًِ تِ تشکیة اضافِ ضَد.

روش استفاده
 ADVA Flow 501تِ غَست آهادُ تشای استفادُ استٌّ .گام تَلیذ تتي تَغیِ هی ضَد کِ
 ADVA Flow 501تِ غَست هستقین تِ آب پیص اص اضافِ کشدى هَاد سیواًی افضٍدُ ضَد.
اضافِ کشدى ّش ًَع هادُ هضاف دیگش تایذ تِ غَست جذاگاًِ اًجام ضَد.

اجرا
 ADVA Flow 501هَجة ایجاد تتي تا اسالهپ تاال تا ًسثت ّای کن آب تِ سیواى هی ضَد.
 ADVA Flow 501تشای ایجاد ّش ًَع تتي تا ًسثت آب تِ سیواى کن ٍ حفظ کاسایی الصم تشای جادّی تتي
هٌاسة است.
 ADVA Flow 501اهکاى تَلیذ تتي خَد تشاکن  SCCتا حفظ کاسایی عَالًی هذت سا فشاّن هی کٌذ.
 ADVA Flow 501تتٌی تا ًسثت آب کوتش ،ػوش اسالهپ تیطتش ٍ هقاٍهت تیطتش تَلیذ هی کٌذ کِ ًفَرًاپزیش ٍ
پایا است .هی تَاى ایي هادُ سا دس هحل تَلیذ تتي ٍ هحل کاسگاُ استفادُ ًوَد.

مسایا
 تَلیذ تتي تا اسالهپ تسیاس تاال تا ًسثت آب تِ سیواى
پاییي تذٍى جذایی داًِ ّا ٍ کاّص هقاٍهت.
 حفظ اسالهپ تذٍى تاثیش دس صهاى گیشش.
 سغح توام ضذُ هٌاسة تش.
 تْثَد چطوگیش کاسایی تذٍى افضایص آب هػشفی
 قاتل استفادُ دس تَلیذ تتي ّای هشسَم ٍ SCC

میسان مصرف
 3666 – 066گشم تِ اصای ّش  366کیلَگشم سیواى
هیضاى تاثیش  ADVA Flow 501تاتغ هیضاى هػشفً ،سثت آب تِ سیواى ٍ ٍیژگی ّای تتي ٍ هَاد تطکیل دٌّذُ
آى است.
تِ هٌظَس ػولکشد ٍ هیضاى هػشف تْیٌِ تایذ اسصیاتی کاسایی دس ضشایظ کاسگاُ اًجام ضَد.

اثرات مصرف بیص از حد
اثشات هػشف تیص اص حذ  ADVA Flow 501تاتغ هیضاى هػشف استٌّ .گام تَلیذ تتي تا کاسایی تاال ،هػشف
تیص اص حذ هَجة افضایص کاسایی ٍ ایجاد جذایی دس داًِ ّا ضَد .تستِ تِ هیضاى هػشف تیص اص حذ ،صهاى
گیشش افضایص هی یاتذ تِ خػَظ دس دهاّای پاییي ٍ استفادُ اص سیواى ضذ سَلفات ٍ هَاد جایگضیي سیواى .دس
ایي هذت تایذ تتي سا تشای جلَگیشی اص خطک ضذى پیص اص گیشش ،هشعَب ًگاُ داضت.
دس توام ضشایظ اگش احتوال هػشف تیص اص حذ ٍجَد داسد تایذ تشسسی دقیق تتي دس ٍضؼیت پالستیک آى اًجام
ضَد .پیص اص تؼییي هٌاسة تَدى تتي تایذ تَجِ ٍیژُ تِ سٍاًی ٍ چسثٌذگی تتي غَست پزیشد.

مصرف
تشجیحاً  ADVA Flow 501تایذ تَسیلِ ی تجْیضات اتَهاتیک تِ
هیکسش اضافِ ضَد.

بسته بندی
ایي هادُ دس تستِ ّای  36 ٍ 366 ،3666لیتشی هَجَد هی تاضذ.

نگهداری
دس غَست ًگْذاسی دس هحَعِ ی سشپَضیذُ تا دهای تاالتش اص  5دسجِ ساًتیگشاد ٍ جلَگیشی اص سشهای ضذیذ،
گشها ٍ ًَس هستقین خَسضیذ هذت صهاى ًگْذاسی  33هاُ است.

