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 مشخصات:

محصول به صورت مایع و مقدار مصرف اد قلیایی است که برای عملیات بتن پاشی استفاده می گردد. این کننده بتن با عملکرد قوی و عاری از موزودگیر 

 آن بر حسب زمان های گیرش و سخت شدن مورد نیاز، متغیر می باشد. 

 

 :زایام

 کننده ایده آل برای بتن پاشی به روش مرطوب برای تثبیت صخره ها زودگیر  -

 رها کاند رودر  تسریع -

 یدر هر مرحله اجرای امکان اجرای الیه های ضخیم بتن پاششی  -

 اه مدت، دراز مدت و دوام بتن تکسب مقاومت کوامکان  -

 ن به بتن ودن افزودن آآسان و دقیق بانتقال  -

 بودن محیط کار بعلت گرد و غبار کمترتر تمیز -

 

 کاربردها:

 د:نیاز باش وب و اجرای الیه های ضخیمخت اولیه زیاد، مقاومت نهایی ممقاو جاهایی کهدر 

 صخره ها در معادن ثبیت ت - مقاومت یا دائمی در تونلری گهدان -

 زمینهای ضعیف و سست فاری ح - سطوح شیبدارثبیت ت -

 زه های بتنیکردن پشت سا ن کفی برای پرتن و بق دوغاب سیمای مانند دوغاب مصرفی در حفاری یا تزریکننده دوغابهای سیمان ودگیرز -

 

 :ستفادهاروش 

 (از سیمان های تازه استفاده گردد. )تمیز و عاری از تکه های سست بوده و بهتر است کمی مرطوب باشد  سطوح بایستی -

 می گردد از سیمان پرتلند استفاده گردد که به طور معمول گیرش سریعتری از سیمان های ترکیبی و ضد سولفات دارد .پیشنهاد  -

 ساعته با سیمان مصرفی در طرح انجام پذیرد.  24می گردد آزمایشهای مقدماتی برای کنترل زمان گیرش و مقاومت توصیه  -
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 : فنیمشخصات   -

 غلیظایع م کلش

 ژب نگر

 در میلی لیتر گرم 43/1 درجه سانتیگراد 20در  مخصوصوزن 

 3/ 1تا   2/ 1 با آب( 1به  1یدی )محلول اسعدد 

 درصد  1/0از کمتر  دکلرایمقدار 

 

 : مصرفقدار م

 ، غیر پیستونی -پمپ مادونیاز کیفیت بتن پاشیده شده از  سر نازل افزوده می گردد برای اطمینان از مصرف دقیق و یکنواخت و جهت اطمینانر د

 )در لوله مکنده فیلتر نصب نگردد زیرا باعث انسداد شده و بهتر است ماده از قسمت پایین مکیده شود(می گردد. استفاده  ندازه گیرمپ اپمپ فشاری و پ

 

 : بندیسته ب

 کیلوگرمی عرضه می گردد.  1100ای کیلوگرمی و تانکره 285کیلوگرمی، بشکه های  25گالن های ر د

 

 :نگهداری رایط ش

در ظروف پالستیکی، فایبر گالس و یا استیل نگهداری گردد )در بشکه های آهنی + درجه سانتیگراد نگهداری شود. باید 35+ تا 5در دمای  -

 (.محصول می شودکارآیی  نگهداری نشود زیرا اسیدی بودن آن سبب خوردگی ظرف و تاثیر بر

هوای فشرده برای اختالط استفاده نگردد. )در صورتیکه در بشکه ها برای  زر مکانیکی یا پمپ هم زده شود.  ااز انبارداری طوالنی با ابزاپس  -

 ل پوسته و تولید حباب می نماید که باعث انسداد لوله ها  میشود(.دت طوالنی باز بماند سطح مایع در ترکیب با مواد تشکیم

 بخش نفی تماس حاصل نموده و قبل از استفاده اقدام به آزمایش عملکرد محصول گردد. صورت یخ زدن با در  -

 


