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Phụ gia giảm nước cao cấp, duy trì độ sụt tốt

0BMÔ TẢ  
MasterGlenium ACE 8568 là phụ gia siêu dẻo, có 
thành phần bao gồm các polycarboxylate ether (PCE). 
Nhờ hoạt tính cao và hấp thụ nhanh lên bề mặt các hạt xi 
măng, MasterGlenium ACE 8568 mang đến sự phát 
triển cường độ sớm rất tốt. Với phụ gia truyền thống, đạt 
cường độ sớm thường đi kèm với việc mất độ sụt và 
cường độ trễ thấp. MasterGlenium ACE 8568 khắc 
phục được xu hướng này, khả năng duy trì độ sụt được 
cải thiện và cường độ trễ vẫn tăng đáng kể. 

Sư kết hợp giữa cường độ sớm, duy trì độ sụt và phát 
triển cường độ trễ của MasterGlenium ACE 8568 rất 
phù hợp cho bê tông đúc sẵn. 

MasterGlenium ACE 8568 phù hợp với tiêu chuẩn 
ASTM C494 loại F.  

Tương thích 

MasterGlenium ACE 8568 tương thích với: 

• Phụ gia chống phân tầng để sản xuất bê tông tự lèn 

• Phụ gia tạo bọt khí đề cải thiện độ bền trong điều 
kiện băng giá. 

MasterGlenium ACE 8568 không tương thích với các 
loại phụ gia MasterRheobuild 

ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG DỤNG  
MasterGlenium ACE 8568 mang đến nhiều hiệu quả 
cho công nghiệp bê tông đúc sẵn: 

• Cường độ và chống thấm cao 
• Cải thiện độ bền 
• Tăng độ linh động 
• Đồng nhất tốt ở độ sụt cao 
• Có thể sản xuất bê tông tự lèn ở tỉ lệ N/X thấp 
• Rút ngắn thời gian hay giảm nhiệt độ bảo dưỡng 
• Giảm tiêu thụ năng lượng cho việc thi công và bảo 

dưỡng 
• Tăng năng suất 
• Bề mặt bê tông đẹp 

• Cường độ sớm và trễ cao 
 

1BỨNG DỤNG  
MasterGlenium ACE 8568 là phụ gia lỏng được thêm 
vào hỗn hợp bê tông trong quá trình trộn.  
Để đạt hiệu quả cao nhất, nên cho phụ gia vào sau khi 
tất cả các thành phần khác đã được cho vào máy trộn và 
80% nước trộn đã được dùng.  
 

2BHÀM LƯỢNG SỬ DỤNG 

Liều lượng thông dụng của MasterGlenium ACE 8568 
từ 500ml đến 1200 ml/ 100kg chất kết dính. Các liều 
lượng khác cũng có thể được sử dụng trong các trường 
hợp đặc biệt tùy theo điều kiện đặc thù ở công trường.   

Thử nghiệm cấp phối nên được tiến hành để xác định 
hàm lượng sử dụng phù hợp. Xin liên hệ với nhân viên 
BASF để được hướng dẫn thêm. 

ĐÓNG GÓI 

MasterGlenium ACE 8568 được cung cấp theo phuy 
205 lit hoặc cung cấp theo dạng bơm. 

HẠN DÙNG 

MasterGlenium ACE 8568 có thể được sử dụng trong 
vòng 12 tháng trong điều kiện bảo quản ở nhiệt độ trên 
0oC trong thùng còn được niêm kín.  

LƯU Ý CẦN THIẾT 

Sức khỏe: MasterGlenium ACE 8568 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 (MSDS) để biết thêm chi tiết về Sức 
khoẻ, An toàn và chỉ dẫn Môi trường. 
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TRAÙCH NHIEÄM 

Caùc thoâng tin kyõ thuaät vaø höôùng daãn thi coâng trong caùc taøi lieäu cuûa BASF döïa treân cô sôû khoa hoïc vaø kinh nghieäm 
thöïc teá. Do caùc thoâng tin ôû ñaây chæ neâu leân baûn chaát chung, khoâng coù giaû thieát naøo chung cho vieäc söû duïng vaø thi 
coâng rieâng bieät cuûa baát kyø saûn phaåm naøo neân ngöôøi söû duïng caàn phaûi kieåm tra möùc ñoä thích hôïp cuûa saûn phaåm 
theo töøng tröôøng hôïp. 

 
CHUÙ YÙ 

BASF cung caáp saûn phaåm vaø höôùng daãn kyõ thuaät nhöng khoâng bao goàm traùch nhieäm giaùm saùt. Neân söû duïng saûn 
phaåm theo söï chæ daãn cuûa BASF, tuy nhieân phaûi tuaân theo söï thay ñoåi, ñieàu chænh cuûa caùc chuû ñaàu tö, kyõ sö hoaëc 
nhaø thaàu trong vieäc thi coâng vaøo töøng moâi tröôøng öùng duïng thích hôïp. 
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