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Antifreeze 1%  

 ريزي در هواي سرد مخصوص بتن ،بتن و مالت ضديخ 

برای  ،منفي بدون هیچگونه اثر  كه است برای بتن و مالت ضديخ مايع و با صرفه ای ، %1 آنتي فريز

. ضمن اينكه فاقد نمک )كلرايد( بوده و مناسب بتن های تولید بتن مرغوب در هوای سرد بكار میرود

 مي باشد. ASTM C494 Type Cاين ماده مطابق با  .شدمسلح مي با

 انتظار سرمای دوره ای  

 انتظار يخبندان در شبو يخبندان جزيي در روز  

 كه بتن ريزی در شرايط عادی ممكن نباشد. هنگامي 

 قابل استفاده در بتن های مسلح و غیرمسلح و مالتهای سیماني 
 

 در مقابل يخبندان مقاوم نمودن بتن و مالت 

 تسريع واكنش هیدراتاسیون سیمان و در نتیجه ، دستیابي به مقاومت اولیه مطلوب 

 بعنوان كاتالیزور در واكنش هیدراتاسیون سیمان ، روند ايجاد گرمای واكنش را افزايش مي دهد 

 فاقد كلرايد است و به آرماتور لطمه نمي زند. 

 التبدون هیچگونه اثر منفي بر روی بتن و م 
 

 آلومینات و كربنات فعال  نوع:

 قهوه ای  رنگ:

 كیلوگرم برلیتر 18/1 ± 03/0 وزن مخصوص:

 PH : 1 ± 5/6مقدار 

 كیلوگرمي  030كیلوگرمي و بشكه های  00گالن های  بسته بندي: 

 ی گردد.نگهدار C35°تا  C5°دور از انجماد و تابش مستقیم آفتاب ، در دمای بین  شرايط نگهداري:

 ماه پس از تولید به شرط نگهداری مناسب در بسته بندی اولیه و باز نشده 16 مدت نگهداري:

 درصد وزن سیمان مصرفي يک :ميزان مصرف

جداگانه و يا آن را  بتن اضافه كرد ساختدرحین  در بچینگ، توانرا می Antifreeze 1% طريقه اختالط:

در صورت اضافه كردن به تراك میكسر ، به ازای هر  .اضافه نموده داخل تراك میكسر در محل بتن ريزی ب

 .مترمكعب بتن موجود ،  بايستي حداقل يک دقیقه میكس شود

 ( سازگار است.S.R.Cبا انواع سیمان پرتلند از جمله سیمان ضد سولفات )اين ماده ، 

 :برای بتن ريزی در هوای سرد به نكات مهم زير توجه شود 

 حداقل تا الزم باشد بايد آنها راجا كه ك قالب ها وآرماتورها نبايد دارای آب، برف و يا يخ باشند. هر -1

 بصورت ايزوالسیون حرارتي طراحي گردند. بايد قالبها كرد. گرم درجه سانتیگراد 5

 .باشد C5°، دمای بتن تازه در حین بتن ريزی نبايد كمتر از SIA 162_ 1989 طبق استاندارد  -0

 با استفاده از پوششها و عايقهای حرارتي، رطوبت و حرارت بتن را محافظت كنید. -3

يخ بزند بايستي در دمای اتاق به آرامي ذوب شود و پس از آن هم  Antifreeze 1%در صورتیكه  -4

 ازشعله مستقیم اجتناب كنید. نخواهد كرد. خواص آنتي فريز ذوب شده تغییر .شود و مصرف زده

 يا مخاطهای تنفسي با آب گرم بشويید و بالفاصله به پزشک مراجعه كنید.  در صورت تماس با چشم و پيش بيني هاي ايمني:

 مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد. مسائل زيست محيطي:

 طربي خ حمل و نقل:       .غیر سمي است يت:ممسمو

 تعريف:

 موارد مصرف:

 فوايد:

 مشخصات فني:

 كاربرد:

تورات ايمني:دس  
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