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  شرح و عملکرد
 واکنش آب و سیمان دهنده شتابمایع افزودنی غیر قلیایی 

است. مواد  مخصوص عملیات شاتکریت تر است که
شیمیایی موجود در این ضد یخ، با افزایش سرعت 

گیرش اولیه  زمان بردن گرمازایی، هیدراتاسیون و باال
داده و با تکمیل واکنش آب با سیمان، شاتکریت را کاهش 

شوند. به دلیل  مانع از باقی ماندن آب آزاد، در شاتکریت می
آورد  وجود نمی فقدان یون کلر، خوردگی در ساختار مش به

از طرفی ترکیبات  استفاده است. و در شاتکیریت مسلح قابل
شیمیایی، موجب پایین آمدن نقطه انجماد فاز مایع 

 شوند. میشاتکریت 

 موارد کاربرد

o تونل احداث عملیات در کننده تثبیت عامل 
o ها تونل و ها کانال الینینگ 
o دار شیب خاکی و سنگی مقاطع تثبیت 
o دار شیب سطوح در ریزي بتن 
o زیرزمینی هاي سازه الینینگ 
o بتنی مقاطع ترمیمی عملیات 

 خواص و مزایا
o حصـــــول و هیدراســـــیون واکـــــنش تســـــریع 

 باالتر اولیه هاي مقاومت
o  مخصوصــاً کـار  زیـر  مقـاطع  بـه  چسـبندگی  افـزایش 

 سنگ و بتن
o زیاد و کم هاي باضخامت تر پاشی بتن 
o شده شاتکریت دایمی پوسته ایجاد  
o بــتن از پــس جداشــدگی مقــادیر چشــمگیر کــاهش 

 پاشی
o در متــر ســانتی 35 حــدود ضــخامت بــا پاشــی بــتن 

 مرحله یک
o  
o ها جهت تمامی در چسبنده و آسان پاشی بتن  

o بتنی سازه آرمه بخش بر منفی اثرات فاقد 
o سرد هواي در ریزي بتن و بتن ساخت 
o مالت و بتن زدگی یخ از جلوگیري 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
o مایع فیزیکی: حالت 
o :رنگ یب رنگ 
o گراد یسانت درجه 20 دماي در مخصوص وزن 

 3g/cm02/0 ± 33/1 
o 2/0 از کمتر قلیایی: فلزات 
o ندارد کلر: یون 
o Ph: 5/0± 0/3 

 نحوه ي مصرف ومیزان 
 بر اساس اصول و  بایست زودگیر شاتکریت مایع می

 .قرار بگیرد مورداستفادهروش منطبق بر نیاز پروژه 
 هستند مؤثرمصرف ماده  درروشذیل  پارامترهاي: 
 نحوه و زمان اختالط 
 نوع دستگاه پاشش بتن  
 نازل پاشش 
 مصرف محصول، بسته به نوع کاربري ان میز

درصد وزن سیمان متغیر  3درصد تا  1تواند از  یم
  .است

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري
o  لیتري قابل ارایه است. 22این محصول در گالن 
o  گراد دور از  + درجه سانتی35+ تا 5در دماي بین

نگهداري شود..  تابش نور مستقیم خورشید و گرما
این محصول به مدت طوالنی در معرض  الزم است

 هواي آزاد نباشد..
o  در صورت نگهداري در شرایط مناسب و در

ماه قابل نگهداري  12تا  بندي اولیه، محصول بسته
 است.

o  
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 در هنگام مصرف یاطیاقدامات احت
o   این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل مالحظه

  ندارد.
o  فوراً با آب درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید

 فراوان شسته شود.
o .درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود 
o  به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزوالن هاي موجود از

 تنفس گرد و غبار آن جدا خودداري شود.
o  هنگام حمل و  استعمال حتما از دستکش و ماسک و

 عینک استفاده شود.
 


