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Shotcrete 05 

 افزودني زودگير و آب بند كننده شاتكريت 

، پودر زودگير كننده و واترپروف پودري آماده مصرفي است كه مخصوص افزودن به شاتكريت اين ماده

 باشد. خشك مي
 

  عمليات نيلينگتونل ها و  ، خاكريزها و خاكبرداريها 

 نيتقويت سازه هاي بتو  حفاظت از سطوح سنگي 

 پوسته هاي بتني نازك و ايجاد  يتعميرات بتنجهت  

 مالتها و بتن هايي كه به روش خشك پاشيده مي شوند 
 

بتن، فرآيند هيدراتاسيون را تقويت كرده كه باعث گيرش سريع و بدست آوردن زودرس مقاومت در در 

 ساعت مي شود. ساير ويژگي هاي آن عبارتند از: 42مدت 

 .ها صدمه نمي زندت و به آرماتورسفاقد كلرايد ا 

  .چسبندگي بهتر در سطوحي كه مقدار كمي نفوذ آب دارد 

 دهد مي كاهش اي مالحظه قابل بطور را سطوح از شاتكريت برگشتي ريز دور 

 باال به رو شاتكريت پاشيدن نمودن تسهيل 
 

 مواد غير آلي  نوع:

 سفيد رنگ:

 كيلوگرم بر ليتر 5/1 ± 50/5 وزن مخصوص:

 كيلوگرمي 40هاي  كيسه بسته بندي:

 در محل خشك ، دور از رطوبت و تابش شديد آفتاب نگهداري شود. هداري:شرايط نگ

 باز نشده. و بسته بندي اوليه نگهداري مناسب در شرط به توليد،ماه پس از  9 مدت نگهداري:
 

بايد انتظار  ، بيش از حد مجاز در صورت مصرف است. درصد وزن سيمان مصرفي 7تا  3 ميزان مصرف:

 كاهش مقاومت نهايي را داشت.

اضافه شده و قبل از  سنگدانه ها و مورد نياز، به مخلوط خشك سيمانپودر  : مقدارطريقه اختالط

 ريختن به دستگاه مواد پاش به خوبي مخلوط مي گردد.

سرعت  د،: در صورت استفاده از مصالح با درجه حرارت پايين و يا پاشيدن بر روي سطوح سرنكته مهم

زمان يا كهنگي سيمان مصرفي نيز عامل موثري در مدت  نوع، تازگي و د.ردگيرش مالت كند ميگ

 تهيه مخلوط هاي آزمايشي توصيه مي گردد. ،دقيق مصرف لذا براي تعيين مقدار گيرش مي باشد.
 

شوييد. از دستكش الستيكي و بالفاصله با آب و صابون ب ،درصورت تماس با پوست پيش بيني هاي ايمني:

 عينك ايمني استفاده كنيد.

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

  غير سمي است. يت:ممسمو
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