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- Ha�oc 2 là phụ gia giảm nước, chậm đóng rắn cho bê tông trên cơ sở xi măng Poóc 
lăng.
- Ha�oc 2 được sản xuất ở dạng lỏng, không chứa ion clo.
- Ha�oc 2 thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn ASTM-C 494 loại B & D

Mô tả sản phẩm

Công dụng
- Làm hóa dẻo hỗn hợp bê tông:
+ Tăng độ sụt, loại bỏ hiện tượng phân tầng khi vẫn giữ nguyên lượng nước trộn
+ Tạo khả năng chống hiện tượng tổn thất độ sụt
+ Kéo dài đáng kể  khả năng thi công hỗn hợp bê tông trong điều kiện thời tiết nắng 
nóng.
- Làm giảm lượng nước trộn cho hỗn hợp bê tông:
+ Giảm đến 18% lượng nước trộn
+ Làm phát triển cường độ tuổi sớm
+ Khắc phục hiện tượng rạn nứt bề mặt của bê tông do quá trình thủy hóa xi măng 
diễn ra lâu và sâu hơn.
+ Làm cấu kiện bê tông đặc chắc, tăng độ chống thấm và tăng độ bền lâu.
+ Không gây ăn mòn cổt thép.

- Chế tạo bê tông trộn sẵn và các cấu kiện bê tông đúc sẵn
- Chế tạo các sản phẩm bê tông trong điều kiện thời tiết khô và nắng nóng.
- Thích hợp cho cấu kiện bê tông khối lớn và bê tông thủy công.
- Chế tạo bê tông chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cần có độ sụt lớn.

Lĩnh vực sử dụng

HAFLOC 2
Phụ gia hóa dẻo chậm đóng rắn

Thông số kỹ thuật
Đặc tính hóa    Hợp chất hữu cơ
Màu sắc    Vàng nhạt
Tỷ trọng    1,1 - 1,2 g/cm3
pH     5,5 - 6,5
Đóng gói    5, 20, 200 lít/ thùng
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Cách dùng
- Cho lượng phụ gia cần thiết vào lượng nước đã tính toán trước rồi tiến hành trộn 
bình thường.
- Liều lượng: 
+ Sử dụng với hàm lượng 0,25 - 0,30 lít/100 kg xi măng cho bê tông thường.
+ Sử dụng với hàm lượng 0,30 - 0,50 lít/100 kg xi măng cho bê tông đòi hỏi cường 
độ cao và kéo dài thời gian đóng rắn.
- Chú ý: Sử dụng máy trộn để đảm bảo độ đồng nhất cần thiết cho hỗn hợp trộn, 
tuyệt đối không trộn thủ công bằng tay.

Bảo quản
- Cất giữ nơi khô ráo
- Hạn sử dụng: 24 tháng từ ngày sản xuất.

Cấp phối
Cấp phối điển hình thiết kế cho bê tông có cường độ 30 MPa ở 30 - 32oC
Sử dụng trong thí nghiệm là xi măng Chinfon PCB 30

Biểu đồ minh họa

Thông số

Xi măng PCB 30
Tỷ lệ nước/xi măng
Ha�oc 2
Tỷ lệ cát/cát + đá
Độ sụt:  0’‘
  60’’
Thời gian ninh kết: Ban đầu
           Kết thúc
Cường độ:  7 ngày
  14 ngày

350 kg/m3
0,52
0,3 lít/100kg XM
37 - 39%
17 - 19
12 - 14
8h20’ 
10h50’
29 - 32 Mpa
36 - 40 Mpa

400 kg/m3
0,52
không có
37 - 39%
14 - 16
6 - 8 
3h45’
5h45’
24 - 27 Mpa
30 - 33 Mpa

Bê tông có Ha�oc 2Bê tông thường

Thời gian duy trì độ sụt
(Với hàm lượng xi măng 370kg/m3) 

Thời gian nén
(Với hàm lượng xi măng 370kg/m3) 

Bê tông dùng 0.4% Ha�oc 2 

Bê tông thường

28 ngày

7 ngày
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