
 

www.betonparsian.com 

 

 دنیاي بتن پارسیان
 

 
 بتنزودگیر 

(CONSET-L) 
  

www.betonparsian.com 



 (Rapihard) زودگیر بتن

Tel: +98 21 8608 5258 
Email: info@betonparsian.com 
Website: www.betonparsian.com 

  شرح و عملکرد
منظور تسریع   کننده گیرش بتن است، که به افزودنی تسریع

در  هنگامو نیز کسب مقاومت زود گیرش اولیه بتن زمان
شده است. مواد شیمیایی موجود در این  هواي سرد، طراحی

زودگیر، با افزایش سرعت هیدراتاسیون طی یک واکنش 
گیرش اولیه بتن را کاهش داده و با تکمیل  زمان گرمازا،

یخ  و  واکنش آب با سیمان، مانع از باقی ماندن آب آزاد
ن در ای ایدیون کلر عدم وجودشوند. به دلیل  زدن بتن می

از طرفی  استفاده است. در بتن مسلح قابلمحصول، 
ترکیبات شیمیائی، موجب پائین آمدن نقطه انجماد فاز 

این ماده بر اساس استانداردهاي زیر  شوند. مایع بتن می
 قابل ارزیابی می باشد: 

 ASTM C494/C494 TYPE-C  
 EN-934 
 BS EN-480-2 
 ISIRI- 2930 
 BS 5075-1 

 

 موارد کاربرد

 در  سیمانی هاي مالت ستفاده درریزي و ا بتن
 هواي سرد

  در هواي سردبتن و مالت ترمیمی  عملیاتانجام 

 بتنی نازك قطعات و ساخته پیش قطعات انواع 

 سریع برداري قالب هايزمان در 

 

 خواص و مزایا
 هیاول گیرش و زمان ونیستادرایواکنش ه عیتسر 

 بتن
  فشاريافزایش مقاومت هاي اولیه خمشی و 

 و  هنگامزود هیاول مکانیکی مقاومت کسب
 تسریع درروند کار

 پرداخت سریع تر کارهاي بتنی تخت و مسطح 

 انداختگی آب میزان رساندن حداقل به 

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
 مایع فیزیکی: حالت 

 :رنگ کم یآب رنگ 

 PH: ۳/۰ ± ۰/٦ 
 3مخصوص: وزنgr/cm  04/0 ± 05/1 
 مجاز مقدار حداقل از کمتر :ایدکلر یون 

 استاندارد

 

 میزان و نحوه ي مصرف
نظر  مد رینکات زباید  ،سرد يدر هوا ریزي بتنهنگام 

 :گیرد قرار
  پاك خیاز آب و برف و  ا ،و آرماتورها ها  قالبسطح ،

 .شود
 کلیه اجزاء مورد مصرف در بتن در صورت امکان ،

 5از  باالتربه  ها آن يتا دما شود) گرم (مصالح، آب
 .برسد گراد سانتیدرجه 

 آب  با یخ را،ضد  یدبامطلوب، ساخت بتن منظور  به
 .مخلوط و سپس به اجزاء خشک اضافه شود یمصرف

 را  یمصرف خی ضد ،در صورت استفاده از بتن آماده
 ،و پس از اختالط کامل ختهیر کسریداخل تراك م

 .شود ریزي انجام بتن
 با استفاده از پوشش مناسب از اتالف  توان می

 .به عمل آورد جلوگیري ،بتن تازه حرارت
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 اندازه محصول، منجر به  از  بیش مصرف
حد و کاهش کارپذیري مالت  از  زودگیري بیش

 شود. خوردگی طرح اختالط می و برهم
  فرآیند  دیبتن با تشد خیاستفاده از ضد

 ییزا حرارتسیمان، موجب  هیدراتاسیون
 خیپس از افزودن ماده ضد بیترت بدین ود.ش می

+ درجه 5از  دیبتن نبا يدما ریزي، بتندر زمان 
 یحالت نیدر چن باشد، تر پایین گراد سانتی

در . شود کندتر انجام می ونیستادرایواکنش ه
درجه  5کمتر از  دماي بسیاري از موارد،

 خیضد  زانیکم بودن م نشانه، بتن در گراد سانتی
 .است یمصرف

  می توان، مقدار ضد یخ اضافه شده را، از آب
 اختالط کم کرد.

  ،این محصول با انواع افزودنی از جمله، هواسازها
کاهنده هاي آب سازگار است. هنگامی که دو یا 
چند افزودنی مورد استفاده قرار میگیرد، هریک 
باید جداگانه به مخلوط به مخلوط اضافه شود و به 

هم مخلوط  ها را با هیچ وجه نباید از پیش آن
 کرد.

 مصرف هرگونه تغییر در مقدار، نحوه و شرایط 
ید کارشناسان فنی این تائبایست با مشورت و  می

 شرکت صورت پذیرد.

  مقدار مصرف این محصول به دماي محیط و
کاربرد، مقدار آب به سیمان، خواص  نوع مصالح،

مقدار بهینه مصرف بر اساس  بستگی دارد. موردنظر
 .دگرد یمن یعیتهاي کارگاهی آزمون انجام 

 پایه سازه هر همچون ،اجراشده پوشش 
 نگهداشته مرطوب روز چند تا باید سیمانی،

  .شود
 

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري
  لیتري 220هاي  لیتري، بشکه 20در گالن 

 ارائه است. قابل
 بندي اصلی و سالم، دور از سرما و  در بسته

مستقیم نور خورشید به گرماي شدید و تابش 
 ماه قابل نگهداري است. 6مدت 

 زدگی محافظت شود. این  محصول باید از یخ
زند اما بعد از  میمحصول در سرماي زیاد، یخ 

قرار دادن در محیط گرم (بدون استفاده از 
آب شدن و همگن شدن تمام  )حرارت مستقیم

 کند. مشخصات اولیه خود را کسب می
  

 ر هنگام مصرفد اقدامات احتیاطی
  این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل

 مالحظه  ندارد.

  ًدرصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فورا
 با آب فراوان شسته شود.

 فوراً به پزشک مراجعه ن تصادفی درصورت بلعید
 شود.

  ماسک و  ،حتما از دستکش مصرفهنگام حمل و
 عینک استفاده شود.

خارج از محدوده ارائه  ریچون استفاده در مقاد يدر موارد
به هرگونه  ازیو درصورت ن یبرگه اطالعات فن نیشده در ا

 انیبتن پارس يایبا کارشناسان شرکت دن یلیاطالعات تکم
 .دیتماس حاصل نمائ

 


