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Curing
ماده عمل آوري (كيورينگ) بتن
تعريف Curing :يك مايع عمل آوري بتن است كه پس از اتمام عملیات بتن ريزي بر روي بتن تازه ،پاشیده
مي شود و با ايجاد يك اليه نازك بر روي سطح بتن از تبخیر زود هنگام و نامتعارف آب بتن جلوگیري
مي كند؛ بدون اينكه در گیرش بتن تغییري حاصل شود .اين محصول ،مطابق با ASTM C 309-81
 Type1Class Aمي باشد.
موارد مصرف:

فوايد:

بتن ريزي در مناطقي كه در معرض تابش شديد نور خورشید قرار دارند
بتن ريزي در شرايطي كه وزش باد شديد باشد
بتن ريزي در شرايطي كه محدوديت تهیه آب داشته و آب پاشي مداوم بتن مقدور نباشد
بتن هايي با عیار سیمان باال و گرماي هیدراتاسیون زياد
عمل آوري سطوح سازه هاي بتني كه پس از بتن ريزي بر روي آنها رفت و آمد مي شود
بتن ريزي هاي حجیم و گسترده در سطوح وسیع مانند اسكله ها  ،كانال هاي آبیاري  ،تیرها
و پايه هاي پل پیش تنیده  ،سقف ها ،ديوارها ،كف هاي بتني ،بزرگراه ها و باندهاي فرودگاه
جلوگیري از تبخیر زودهنگام و نامتعارف آب بتن
محبوس كردن آب اختالط در داخل بتن و در نتیجه انجام هیدراتاسیون مطلوب و بهینه
جلوگیري از ايجاد ترك هاي سطحي در بتن
تضمین دستیابي به مقاومت هاي مطلوب
صرفه جويي در هزينه هاي مربوط به مراقبت و محافظت از بتن

مشخصات فني :رنگ :مايع غلیظ بي رنگ
نوع :پلي اولفین امولسیوني
بسته بندي :گالن هاي  52كیلوگرمي و بشكه هاي  520كیلوگرمي
وزن مخصوص 1/4 ± 0/03 :كیلوگرم بر لیتر
میزان مصرف :حدود  0/12-0/5كیلوگرم در هر مترمربع (بسته به سرعت تبخیر آب بتن و شرايطي
مانند میزان وزش باد  ،تابش آفتاب ،رطوبت و دماي محیط ،مقدار پوشش متفاوت مي باشد)
شرايط نگهداري :دور از انجماد و تابش مستقیم آفتاب  ،در دماي بین  2°Cتا  32°Cنگهداري گردد.
مدت نگهداري 11 :ماه پس از تولید به شرط نگهداري مناسب در بسته بندي اولیه و باز نشده
كاربرد :روش اجرا :بالفاصله پس از اتمام بتن ريزي و تسطیح و ماله كشي بتن ،بر روي بتن تازه اسپري كرده و
يا بپاشید .به منظور ايجاد اليه يكنواخت و نازك بر روي سطح بتن  ،استفاده از وسايل اسپري كردن
مانند سم پاشهاي سبك كشاورزي توصیه میگردد.
دستورات ايمني :پیش بیني هاي ايمني :در صورت تماس با پوست و يا چشم  ،سريعاً محل مورد نظر را با آب تمیز شستشو دهید.
مسائل زيست محیطي :مقادير اضافي آن در آب يا خاك ريخته نشود.
مسمومیت :غیر سمي است.
حمل و نقل :بي خطر
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