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 شرح

یک افزودني زودگير کننده و کاهنده آب  111بتُن شيمي 

برای مالت های سيماني ميباشد . که برای انجام کارهای 

بنایي در هوای سرد به کار مي رود . این محصول با 

افزایش سرعت هيدراسيون سيمان ، سرعت گيرش اوليه و 

ثانویه مالت را باال برده و باعث افزایش کيفيت و عمر 

 مالت ميشود . 

های مرجعاستاندارد  

 ISIRI 2930-5 

  ISIRI 2930-2: Table 6 

  ASTM C1141  

 ASTM C1398 

 موارد کاربرد
 ریزی در هوای سرد.بتُن 

 ریزی جهتت کتارهای مرميمي که گيرش ستتتری    بتُن

 مورد نياز است.

  قابل استتتتفاده در بتن های  ير م تتتالت و مالت های

 سيماني 

 ساخته.ساخت قطعات بتُني پيش 

 یخبندان جزئي در روز 

 انتظار یخبندان و سرمای دوره ای 

 خواص و اثرات
  کاهش زمان گيرش و م تتری  در روند ک تتا متاومت

 اوليه و نهایي بتُن.

 .جالوگيری از یخ زدگي بتُن 

  درصد. 01افزایش متاومت بتُن طي سه روز اول ما 

 .کاهش زمان شروع پرداخت و آرایش نهایي سطت بتُن 

    هتا و اماان بارگااری  ز کردن قتالتا  کتاهش زمتان بتا

 مر.سری 

  چ بندگي و ژل شدن سيمان افزایش 

 ان های ناشي از مغييرات سری  دما.کاهش زی 

 .افزایش دمای هيدراماسيون 

  بهبود متاومت 

  افزایش کارایي بتن بدون افزایش متدار آب 

 

 

 

 

 

 میزان مصرف
متدار مصرف متناسا با دمای محيط در هنگام بتن ریزی 

کيالو گرم مواد سيماني  111کيالوگرم به ازای  5ما  1بين 

،شامل سيمان پرمالند ، خاک تری بادی ، سيمان سربازه و 

 مياروسياليس مي باشد .

 روش مصرف
را با  111برای دستيابي به بهترین نتيجه، بتن شيمي 

خشک بتن مخالوط نمائيد، سپس آب مصرفي به  ءاجزا

 مرکيا خشک اضافه گردد و پس از انجام اختالط کامل 

در سری  مرین زمان، بتُن ریزی را انجام دهيد و در نهایت، 

.دقيته افزایش دهيد 2زمان اختالط را به مدت   

 محدودیت ها 

برای استفاده با سيمان پرمالند معمولي و سيمان زودگير 

ت ، ولي برای استفاده با سيمان ضد سولفات و مناسا اس

 سيمان با آلومينای باال مناسا نمي باشد .

در مواردی که ميالگرد در بتن وجود دارد و یا زماني که 

عمل آوری بتن با بخار آب انجام مي گيرد نباید از زودگير 

 استفاده کرد . 111

 مشخصات فیزیكی و شیمیایی
   :نارنجي ميره   رنگ 

 مای   زیاي:حالت في 

 :در آب  قاباليت انحالل 

 :3 وزن مخصوص ظاهریgr/cm 6/1 

 pH:    12حدود 

 :ندارد  یون کالر 

 نگهداری
 :در ظروف سرب ته و محفوظ از هوا   شرایط نگهداری 

 و یخبندان                  

 :بندی اوليهیا ال در ب ته مدت نگهداری 

 کيالوگرمي 251و  01ظروف  بندی:ب ته 

 


