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Rapid 

 بتنافزودني زود سخت كننده 

 كه باشد مالت مي سخت شدگي بتن و روند يك مايع تسريع كنندهرپيد افزودني زود سخت كننده 

 دهد.، مقاومت اوليه بتن را افزايش مي مقاومت نهايي  بر منفي ثيرأبدون ت
 

 C25°تا  C5°ساعت( ، در محدوده دمايي  24تا  8در مواردی كه مقاومت اوليه و زودرس )پس از  رپيد

 .مورد نياز است استفاده مي شود

 باشد. به همين علت قابل استفاده در بتن مسلح و بتن پيش تنيده مي واست اين افزودني فاقد كلرايد 

با افزودني های منبسط كننده يا جبران كننده های جمع شدگي تركيب  با اين وجود اين ماده نبايد 

 شود.
 

Rapid ، اضافه كردن اين افزودني خصوصيات  معموالً به همراه يك فوق روان كننده استفاده مي شود .

بسته به مقدار مصرف  را تغيير نميدهد. غيره( و افت اسالمپ )مانند رواني، مثبت فوق روان كننده

بت به بتن حاوی درصد نس 011ساعت ممكن است تا  24، مقاومت اوليه در  افزودني زود سخت كننده

بسته به نوع سيمان مورد استفاده و دمای بتن تازه ، ممكن البته  فوق روان كننده ها افزايش يابد. ساير

با يك فوق روان كننده با گيرش معمولي  رپيدبهتر است  است اثر مواد تغييرات جزيي پيدا كنند.

 استفاده شود.
 

 ياز مواد آلي و غير آل تركيبي نوع:

 قرمز روشن  رنگ:

 كيلوگرم برليتر 01/0 ± 13/1 وزن مخصوص:

 PH0 ± 5/8 : مقدار

  كيلوگرمي 231بشكه های  بسته بندي:

 نگهداری گردد. C35°تا  C5°دور از انجماد و تابش مستقيم آفتاب ، در دمای بين  شرايط نگهداري:

  ته بندی اوليه و باز نشدهدر بس مناسب ماه پس از توليد، به شرط نگهداری 01 مدت نگهداري:
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 : ميزان مصرف

 درصد وزن سيمان مصرفي 5/0تا  5/1بين  ، ميزان مصرفمورد نياز زودسخت شوندگيبه ميزان  بسته

آزمايشي ساخته و آزمايش های  مصرف توصيه مي شود كه مخلوط برای تعيين مقدار دقيق .مي باشد

 مي توان تحت نظر كارشناسان شركت استفاده نمود. ادير باالتراز مق ،شوند. در حالت خاص

 .( سازگار مي باشدS.R.Cبا انواع سيمان پرتلند از جمله سيمان ضد سولفات ) اين ماده 

 :طريقه اختالط

را مي توان در بچينگ، درحين ساخت بتن اضافه كرد و يا آن را جداگانه در محل بتن ريزی به  اين ماده

داخل تراك ميكسر اضافه نمود. در صورت اضافه كردن به تراك ميكسر ، به ازای هر مترمكعب بتن موجود ،  

 .بايستي حداقل يك دقيقه ميكس شود

 بتن ريزي :

عمليات معمول برای ساخت و ريختن بتن مرغوب بكار گرفته الزم است كه  رپيدهنگام استفاده از  در

 شود. ازه نيز بايد بطور بهينه عمل آوریشوند. بتن ت

  :نكات مهم 

 نداردطبـق استابهينه بتن الزامي است .  عمل آوری ،در دمای پايين  SIA 162_ 1989 ، دمای بتن

به  مربوط تمهيدات ،صورت وجود خطر يخ زدگي . درباشد C5° از كمتر حين بتن ريزی نبايـد تازه در

نرسيده   N/mm201 ت ـي كه بتن به مقاومـو تا زمان اعمال گردد ستيفصل زمستان بايبتن ريزی در 

 ست بايد از آن نگهداری بعمل آيد.ا

  يخ زده را پس از آنكه يخ آن در دمای اتاق ذوب شد و با دقت هم زده شد مي توان رپيد افزودني

 .دوباره مورد استفاده قرار داد.

 تركيب كرد. در  فاقد خاصيت ديرگيرینوع روان كننده و فوق روان كننده  را مي توان با هر رپيد

  اين صورت تهيه مخلوطهای آزمايشي توصيه مي شود.

 افزودني نبايد با افزودنيهای منبسط شونده مانند  اينExpander Z .استفاده شود 

 در صورت نياز به اطالعات بيشتر لطفاً با بخش فني ناميكاران مشاوره فرماييد.
 

درصورت تماس با پوست با آب و صابون بشوييد . در صورت تماس با چشم و يا با  پيش بيني هاي ايمني:

 ای تنفسي با آب گرم بشوييد و بالفاصله به پزشك مراجعه كنيد.مخاطه

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

 است . 4درجه سمي  آن كالس  يت:ممسمو

 بي خطر ل:حمل ونق

 كاربرد:

 دستورات ايمني:

 وليد کننده مواد  شيميايي ساختمان در ايران)سهامي خاص( ت ناميکاران
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