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  شرح و عملکرد
  کننده تخریب ماده یک emoliteD بتن کننده تخریب 

  نیروی  مبنای   بر   آن   عملکرد   روش   که   باشد   می   خطر   بی   کاملا 

  منفجره  مواد   خلف   بر   که  باشد   می   آن  حجم  افزایش  از  حاصل

 زمین ، انفجار موج ، صدا گونه  هیچ ایجاد تخریب هنگام در

 سبب ترک ایجاد  با و نماید  نمی غبار و گرد و  دوده ، لرزه

 تخریب . گردد می بتن یا سنگ شدن جدا و شدن خورد

  و بتن حجیم اتقطع تخریب ،خود  انبساط با بتن کننده

 سازد  می  فراهم  را ای  توده های سنگ

 وارد کاربردم

تخریب انواع بتن مسلح و غیر مسلح و تخریب صخره های  *

 یسنگ 

 یحفر کانال یا چاه در مناطق سنگ *

 د عات سازه ای که به اشتباه بتن ریزی شده انتخریب قط*

 ل حفاری و احداث تون*

 با مقاومت کم *تخریب قطعات بتنی 

 

 خواص و مزایا
 و آسیبامکان تخریب بدون صدا  ▪

 قابلیت تخریب قطعات توده ای سنگ و بتن ▪

 آسان  اجرای  ▪

 مقرون به صرفه  ▪

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
 مایع  : فیزیکی حالت ▪

 طوسی  :رنگ ▪

 استاندارد  مجاز   حداقل  از   کمتر  :اید کلر  مقداریون  ▪

𝐠𝐫مخصوص:   وزن ▪ 𝐜𝐦𝟑⁄ 05/0  ± 6/1 

 C ASTM 494 اردستاند ا با مطابق ▪

 میزان و نحوه ی مصرف
 

 )توجدده نمدوده سدورا  را نظدر مدورد بدتن یدا سدنگ ابتددا

 چال ددا آزاد ایسددتاده بتن ددای یددا سددنگ ا در کدده گددردد

 بددا چال ددا ن فتدده بتن ددای و سددنگ ا در و عمددودی بصددورت

 حفددر بددتن یددا سددنگ محددور بدده نسددبت درجدده 30زاویدده

 دسددتورالعمل طبددق و مددنظم بایددد  ال دداچ فواصددل گددردد 

 یدا سدنگ آزاد لبده از چدال اولیده فاصله منظور بدین بوده

 وسددد   در چال دددا فواصدددل و mc15 حدددداک ر بدددتن

 زیددر جدددول از توانیددد  مددی میشددودکه شددروع mc25 از

 اسددتفاده یکدددیگر از وسدد   در چال ددا فاصددله تعیددین بددرای

 ینبد  چال دا عمدق اسدت ب تدر کامدل تخریب برای . نمائید 

دن یدا سدنگ ارتفداع درصدد  90 تا 80  . گیدرد صدورت بتد

 و خدداک از عدداری و تمیددز کدداملا چال ددا درون اسددت الزم

 بددا را کننددده تخریددب از gk5 هددر سدد   باشددد  رطوبددت

 آب لیتددر 5/1 و تابسددتان در آب لیتددر سددوم یددک و یددک

 و همگددن کدداملا مخلددوطی تددا کددرده مخلددوط زمسددتان در

 حاصددله مخلددوط ، آیددد  بدسددت هددوا حبدداب از عدداری

 چال ددا داخددل در را  DEMOLITE) بددتن کننددده تخریددب

در پرشدوند  مدلت از کداملا چال دا کده بطدوری ریخته  ب تد

 بدداران ریددزش  و آفتدداب تددابش از جلددوگیری بددرای اسددت

 پوشددانده نددایلون ای تکدده یددا چددوبی گددوه بددا چال ددا روی

 دشو

 بسته بندی و نحوه ی نگهداری
ارائه    قابل  کیلوگرمی    20بسته های  این محصول در   ▪

 است.
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بسته بندی اصلی و سالم، دور از سرمای و   در ▪

گرمای شدید و تابش مستقیم نور خورشید به  

 سال قابل نگ داری است. یکمدت 

زدگی محافظت شود. این  محصول باید از یخ  ▪

گراد یخ  درجه سانتی  -2محصول در دمای  

زند اما بعد از آب شدن و همگن شدن تمام  می 

 شود.مشخصات محصول اولیه کسب می 

 

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی

این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل ملحظه    ▪

 ندارد.

یا چشم باید فوراا   درصورت برخورد اتفاقی با پوست ▪

 با آب فراوان شسته شود. 

فوراا به پزشک مراجعه   ن تصادفی درصورت بلعید  ▪

   شود.

▪  

اطلعات تکمیلی با کارشناسان شرکت دنیای بتن پارسیان  

 تماس حاصل نمائید. 

 

 
 بتن مصلح

 60 50 40 قطر سوراخ

 60 50 30 فاصله دو سوراخ از هم

 60 50 40 قطر سوراخ بتن مسلح غیر مسلح

 100 70 40 فاصله دو سوراخ از هم

 60 50 40 قطر سوراخ سنگ نرم

 120 80 40 فاصله دو سوراخ از هم

 60 50 40 قطر سوراخ سنگ سخت

 6 40 30 فاصله دو سوراخ از هم


