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  شرح و عملکرد
بتن است، که به ء فاقد کلراید افزودنی زودگیر کنندهیک 

و نیز کسب مقاومت  منظور تسریع زمان گیرش اولیه بتن
زود رس در هواي سرد، طراحی شده است. مواد شیمیایی 
موجود در این ضد یخ، با افزایش سرعت هیدراتاسیون و 

زمان گیرش اولیه بتن را کاهش داده و  باالبردن گرمازایی،
با تکمیل واکنش آب با سیمان، مانع از باقی ماندن آب آزاد، 
در بتن می شوند و با کاهش زمان گیرش اولیه بتن مانع از 
یخ زدن بتن می شوند. از طرفی ترکیبات شیمیایی آلی و 

بتن می  معدنی، موجب پایین آمدن نقطه انجماد فاز مایع
شوند. به دلیل فقدان یون کلر، در بتن مسلح قابل استفاده 

باعث  ایجاد می کند کهکمی هوازایی به دلیل  است.
می  ذوب و یخمقاومت بتن در مقابل سیکل هاي  افزایش

این ماده بر اساس استانداردهاي زیر قابل ارزیابی می  شود.
 باشد:

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

 موارد کاربرد
o ــ ــزيبـ ــتعمال تن ریـ ــالت و اسـ ــاي مـ  هـ

 در هواي سرد سیمانی

o  ــاتانجــام ــالت ترمیمــی  عملی ــتن و م در ب
 هواي سرد

o ساخته پیش قطعات انواع 

o و مســلح هــاي بــتن زدن یــخ از جلــوگیري 
 مسلح غیر

o با تراکم آرماتور  هایی هاي حجیم و بتن ساخت بتن
 باال

o  و دوام باال پذیري کمنفوذ هاي با بتنساخت 
o هاي پرهاي خود تراکم، بتن هاي خاص نظیر بتنبتن 

 هاي متخلخل و ...مقاومت و بتن

 خواص و مزایا
o ونیستادرایواکنش ه افزایش سرعت 

o اختالط زدگی آبممانعت از یخ 

o هاي بتن سخت خوردگی جلوگیري از ترك 
o بتن هیاول گیرش زمان عیتسر 
o پرتلند هاي سیمانبا انواع  يسازگار 
o زودرس هیمقاومت اول کسب 

o   هـاي میکرونـی و افـزایش مقاومـت در      ایجـاد حبـاب
 هاي ذوب و یخ مقابل سیکل

 انداختگی آب کاهش*
 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

o مایع فیزیکی: حالت 
o :مات دیسف رنگ 
o PH: 5/0 ± 5/8 
o 3:مخصوص وزنgr/cm 04/0 ± 05/1 
o استاندارد مجاز مقدار حداقل از کمتر کلر: یون 

 میزان و نحوه ي مصرف
 
o  ریـ نکـات ز بایـد   ،سـرد  يدر هـوا  ریـزي  بـتن هنگام، 

 :گیرد مدنظر قرار
o  ــرف و   ،و آرماتورهــا هــا قالــبســطح ــاز آب و ب ، خی

 .پاك شود
o در بــتن (مصــالح، آب و  کلیــه اجــزاء مــورد مصــرف

درجـه   5از  بـاالتر بـه   هـا  آن يتـا دمـا   شود) گرم ...
 .برسد گراد سانتی
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o بـا  یـخ را، ضـد   یـد بامطلـوب،  ساخت بتن منظور   به 
ــرف ــک    یآب مص ــزاء خش ــه اج ــپس ب ــوط و س مخل
 .اضافه شود

o   یمصـرف  خیـ  ضـد  ،در صورت استفاده از بـتن آمـاده 
و پــس از اخــتالط  ختــهیر کســریرا داخــل تــراك م

 .شود ریزي انجام بتن ،کامل
o ــی ــوان، م ــافه  ت ــخ اض ــدار ضــد ی ــده را، از آب   مق ش

 اختالط کم کرد.

o عیار بتن، این محصول به دماي محیط مقدار مصرف ،
خواص  و سایر کاربرد، مقدار آب به سیمان نوع مصالح،

بر اساس  ،مقدار بهینه مصرف بستگی دارد. موردنظر
 .دگرد یمین تعیکارگاهی  آزمون هايانجام 

مطابق جدول  ی میزان مصرف این محصول،طورکل به
 :شود یمزیر پیشنهاد 

 
 
 
 
 
 
 

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري
o  لیتري قابل ارایه است. 20این محصول در گالن 
o ــته ــرما و   در بسـ ــالم، دور از سـ ــلی و سـ ــدي اصـ بنـ

ــه   ــور خورشــید ب گرمــاي شــدید و تــابش مســتقیم ن
 سال قابل نگهداري است. یکمدت 

o  ــخ ــد از ی ــول بای ــود.   محص ــت ش ــی محافظ ــن زدگ ای
امــا بعــد از  زنــد محصــول در ســرماي زیــاد، یــخ مــی

ــتفاده از   ــدون اسـ ــرم (بـ ــیط گـ ــرار دادن در محـ قـ
آب شــدن و همگــن شــدن تمــام  )حــرارت مســتقیم

 نماید. مشخصات اولیه خود را کسب می

 
 در هنگام مصرف احتیاطیاقدامات 

  این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل
 مالحظه  ندارد.

 باید  صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم  در
 فوراً با آب فراوان شسته شود.

 .درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود 

 ماسک  ،هنگام حمل و  استعمال حتما از دستکش
 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
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