
Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới Basf 
Masterglenium sky 8588 

Báo giá Basf Masterglenium sky 8588 xin liên hệ Hotline 0945.88.33.44 
để được tư vấn và hỗ trợ 

MÔ TẢ BASF MASTERGLENIUM SKY 8588 
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 Basf Materglenium sky 
8588[/caption] 

Basf MasterGlenium sky 8588 là phụ gia siêu dẻo thế hệ mới. Với công thức đặc 
biệt bao gồm các hợp chất Polymer Ether Polycarboxylate giúp giảm nước mạnh 
và duy trì độ sụt cho bê tông 

MasterGlenium SKY 8588 không chứa Chloride và được sản xuất theo đúng yêu 
cầu của tiêu chuẩn ASTM C494 cho phụ gia loại A, F và G. Ngoài ra, phụ gia này 
còn tương thích với tất cả các loại xi măng đạt tiêu chuẩn quốc tế 

CẤU TẠO HOÁ HỌC VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG BASF 
MASTERGLENIUM SKY 8588 
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 Sản phẩm phụ gia Basf 
dạng phuy[/caption] 

 - Các loại phu gia siêu dẻo truyền thống gốc Napthalene Formaldehyde và 
Melamine Sulphonate, khi trộn sẽ hấp thụ lên bề mặt của các hạt xi măng. Sự 
thấp thụ này xảy ra ở giai đoạn rất sớm của quá trình hydrat hoá.  

 - Nhóm các Polymer mạch vòng Sulphonic làm tăng khả năng hấp thụ điện tích 
âm trên bề mặt các hạt xi măng và việc phân tán xi măng diễn ra do lực đẩy tĩnh 
điện; 

 - Khác với các loại phụ gia siêu dẻo truyền thống, MasterGlenium SKY 8588 dựa 
trên hợp chất Polycarbonxylate duy nhất tồn tại dưới dạng các mạch vòng dài có 

nhánh. Điều này làm tăng đáng kể sự phân tán của xi măng 

 - Khi bắt đầu trộn, với sự hiện diện các mạch vòng có nhánh liên kết vào mạch 
chính làm cản trở sự sắp xếp ổn định và làm cho các hạt xi măng phân tách và 
phân tán. Bằng cơ chế này có thể chế tạo bê tông chảy với lượng nước thấp 

ỨNG DỤNG BASF MASTERGLENIUM SKY 8588 
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 Ứng dụng 
Masterglenium trong cầu đường[/caption] 

 - Bê tông cần lượng nước thấp hơn so với khi sử dụng các loại phụ gia truyền 
thống 

 - Thi công nhanh 

 - Bê tông chảy 

 - Bê tông độ bền cao 

 - Bê tông mác cao 

 - Bề mặt trộn sẵn 

 - Bê tông tự đầm 

 - Bê tông khối lớn 

 - Bê tông vận chuyển đi xa 

 - Bê tông bơm 

Tương thích: 
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 - Không nên trộn phụ gia giảm nước và hoặc phụ gia hoá dẻo 
với MasterGlenium SKY 8588 

 - MasterGlenium SKY 8588 chỉ tương thích với một số phụ gia cuốn khí 
của BASF. Vui lòng liên hệ với BASF để được tư vấn thêm 

ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG DỤNG BASF MASTERGLENIUM SKY 8588 

[caption id="attachment_1677" align="aligncenter" width="500"]

 Các công trình 
cầu đường luôn lựa tròn phụ gia Basf hàng đầu[/caption] 

 - Mức độ giảm nước cao: Tạo cường độ cao và sớm, giảm thấm, độ bền cao 

 - Kéo dài thời gian đông kết: Kéo dài thời gian làm việc cho bê tông trong điều 

kiện thời tiết nóng 

 - Độ chảy cao: dễ thi cong, không bị phân tầng 

 - Duy trì độ sụt: Thuận tiện cho vận chuyển đi xa hoặc thi công kéo dài 

 - Giảm co ngót: tăng sự ổn định kích thước và giảm nứt 

 - Độ kết dính cao: dễ bơm, không tách nước 
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 - Độ dẻo cao: Bề mặt hoàn thiện đẹp 

 - Mô đun đàn hồi dẻo cao: Khả năng chịu lực cao 

DỮ LIỆU KỸ THUẬT BASF MASTERGLENIUM SKY 8588 

 - MasterGlenium SKY 8588 làm tăng cường độ ban đầu và cường độ cuối 
cùng.Phụ gia này cũng làm tăng độ dẻo và duy trì độ sụt tố hơn các loại phụ gia 
siêu dẻo truyền thống khác 

CẤP PHỐI BÊ TÔNG BASF MASTERGLENIUM SKY 8588 

Xi măng 405 kg/m3 

Tro bay 105 kg/m3 

Đá 20mm 680 kg/m3 

Cát 615 kg/m3 

Nước 177 kg/m3 

Tỉ lệ Nước / Xi măng 0.34 

HÀM LƯỢNG SỬ DỤNG BASF MASTERGLENIUM SKY 8588 

 - Hàm lượng MasterGlenium SKY 8588 phụ thuộc vào cấp phối trộn, nhiệt độ 
ngoài trời và yêu cầu về mức độ giảm nước cũng như thời gian làm việc của bê 
tông 

 - Liều lượng thông dụng từ 0.8 - 2.0 lít / 100kg xi măng tuỳ thuộc vào điều kiện 
công trường 

 - Thử nghiệm cấp phối nên được tiến hành để xác định hàm lượng sử dụng phù 
hợp. 

Đóng gói: 

 - Phuy 205 lit, bồn 1000 lít hoặc cung cấp theo dạng bơm 

Hạn dùng: 

 - MasterGlenium SKY 8768 có thể sử dụng trong vòng 12 tháng trong điều kiện 
bảo quản ở nhiệt độ trên 0oC trong thùng còn niêm phong kín 

Lưu ý: 



 - MasterGlenium SKY 8768 không chứa các chất nguy hại cần cảnh báo 

 - Khi sử dụng sản phẩm phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn chung trong 
ngành xây dựng như phải mang găng tay, kính bảo hộ... 

 - Tham khảo và tuân theo các hướng dẫn trong tài liệu an toàn, sản phẩm để 
biết thêm chi tiết về Sức khoẻ, An toàn và chỉ dẫn Môi trường 

Xem thêm: Phụ gia bê tông là gì? Có những loại phụ gia bê tông nào? 

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY TNHH TM&DV 586 

Địa chỉ: 37 Hưng Thịnh-Yên Sở-Hoàng Mai-Hà Nội 

VP HCM: 68 Tam Bình-Tam Phú-Thủ Đức-HCM 

Hotline: 0945.88.33.44 

Email: quanly586@gmail.com 
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