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Grace® BC 100 
Phụ Gia Tăng Cường Độ, Giảm Nước 
Dành Cho Hỗn Hợp Gốc Xi Măng Với Giá Trị 
Kinh Tế Hơn 

 
Mô Tả Sản Phẩm 

® 

tế của các hỗn hợp gốc xi măng, tăng thể tích 
bê tông, và tăng năng suất thi công. Là loại 
phụ gia dạng bột có thể sử dụng ngay, có tính 
năng giảm nước cao và siêu hóa dẻo dành 
cho các hỗn hợp xi măng, được sử dụng để 
thi công các công trình bê tông, kể cả bê tông 
đúc sẵn. Với cấp phối cho trước, Grace BC 
100 cho phép giảm đáng kể lượng xi măng 
sử dụng mà vẫn đạt cường độ nén cao hơn. 
Grace BC 100 là phụ gia tăng cường độ chịu 
lực có nguồn gốc từ polymer tổng hợp và 
không chứa chloride. Grace BC 100 được chế 
tạo phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C494 loại 
A và F, và BS5075 dành cho phụ gia có tính 
năng giảm nước cao. 

 
 
 
 

Ưu Điểm 
 

· Hiệu quả kinh tế hơn. 
· Tiết kiệm xi măng. 
· Bê tông dễ đổ giúp tăng năng suất 

thi công, tiết kiệm thời gian và nhân 
công. 

· Tăng cường độ. 
· Cải thiện tính thi công. 
· Giảm thấm. 
· Không ăn mòn thép và tăng độ bền. 
· Tối ưu hóa quá trình sản xuất bê tông 
đúc sẵn do giảm thời gian bảo dưỡng 
và cho phép tháo khuôn nhanh hơn. 

 
 

Ứng Dụng 
Grace BC 100 giúp cho bê tông có độ lưu 
động, tính thi công và độ bền cao. Sản phẩm 
có thể được sử dụng cho mọi hỗn hợp bê tông 
với đòi hỏi cường độ cao. 

 
Tính Tương Thích 
Grace BC 100 là phụ gia giảm nước và siêu 
hóa dẻo kéo dài tính thi công, nó tương thích 
và có thể dùng chung với phụ gia làm chậm 
ninh kết và phụ gia cuốn khí được công nhận 
theo tiêu chuẩn ASTM. Tuy nhiên, cần tiến 
hành viêc thí nghiệm để bảo đảm chất lượng 
mong muốn. Chất lượng của bê tông có thể bị 
ảnh hưởng bởi các yếu tố như nhiệt độ, loại xi 
măng, loại cốt liệu (sỏi đá) và phương pháp 
trộn. Trong điều kiện khí hậu khô, cần chú ý 
đặc biết đến việc bảo dưỡng và dùng phụ gia 
bảo dưỡng khi cần. 
 
Tỉ Lệ Pha Trộn 
Tỉ lệ pha trộn của Grace BC 100 thay đổi tùy 
theo yêu cầu cụ thể của từng dự án, tuy nhiên 
trong hầu hết các trường hợp, tỉ lệ pha trộn 
dao động trong khoảng 0.5 -1.0% khối lượng 
của xi măng. Cần tiến hành thí nghiệm để có 
được tỉ lệ pha trộn thích hợp. Nếu dùng tỉ lệ 
pha trộn cao hơn tỉ lệ trên, xin liên hệ với đại 
diện của Grace sở tại. 
 
Bao Bì Và Bảo Quản 
Grace BC 100 được cung cấp trong những bao 
bì nhỏ với khối lượng được điều chỉnh theo 
yêu cầu cụ thể của mỗi dự án. Cần bảo quản 
trong môi trường kín với nhiệt độ trung bình. 
Sao khi mở bao bì, cần sử dụng trong vòng 
một tháng trong điều kiện nhiệt độ thường. 
Sản phẩm còn nguyên trong bao bì có thể 
được lưu trữ trong vòng 1 năm. 
 
Sức Khỏe Và An Toàn 
Xin tham khảo Bảng Dữ liệu An toàn vật liệu 
Grace BC 100 hoặc liên hệ văn phòng Grace 
Construction Products.
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Thông tin đưa ra dựa trên các dữ liệu và kiến thức được coi là chính xác và được đưa ra để người sử dụng sản phẩm xem xét, kiểm tra 
và thẩm tra. Do điều kiện sử dụng vượt quá tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không đảm bảo các kết quả đều có thể đạt được.Vui 
lòng đọc tất cả các báo cáo, các đề nghị hoặc gợi ý cùng với các điều kiện bán hàng, bao gồm các giới hạn bảo hành và biện pháp bồi 
thường mà chúng tôi sử dụng cho tất cả các sản phẩm chúng tôi cung cấp. Chúng tôi không đề xuất bất cứ báo cáo, đề nghị hoặc gợi ý 
bất kỳ cách sử dụng nào vi phạm hoặc xâm phạm các trách nhiệm quy định bởi pháp luật hoặc quyền lợi thuộc bên thứ ba. 
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