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Shotcrete 49 AF 
 و آب بندكننده شاتكريت )پودر( افزودني زودگير

 بدون عوارض جانبي پوست و چشم

 زودگير پودري بدون خاصيت قليايی است و براي شاتكريت استفاده می گردد. افزودنی ،اين ماده
 

 ی آن عبارتند از:كاربردهاي اصل مناسب بوده و تر واي شاتكريت خشك زودگيري است كه برافزودنی 

 تثبيت سنگ در اجراي تونل  

 پايدار سازي سنگ و سطوح شيب دار  

 افزايش كيفيت شاتكريت براي كارهاي عمومی ساختمان 

 ،يستم پاشيدن شاتكريتعمر و نوع سيمان، نحوه استفاده از س  ، زودگيري به مقدار سيمان مصرفی اثر

 يه شاتكريت بستيی دارد.ضخامت ال و ،شاتكريت و نظر سطح مورد يو دما نوع

و همچنين در شاتكريت به روش سبت آب به سيمان اختالط بتن اصلی ن ترشاتكريت به روش در 

 . شمار می رونده ، هر دو عوامل تاثير گذار در تسريع اثر اين افزودنی ب خشك مقدار آب تنظيمی
 

 ست(حاصل از آن حساسيت زا ني غبار)قليايی  خاصيت فاقد و سمی غير 

 در مقاومت بتن مشاهده نخواهد شددر صورت استفاده صحيح از آن كاهشی  

 عث ايجاد آلودگی بيشتر نخواهد شدبا آبهاي زمينی، بر اثر آب بردگی مواد قليايی موجود در 

 طور قابل مالحظه اي كاهش می دهددور ريز برگشتی شاتكريت از سطوح را ب 

 تنتقويت چسبندگی اليه شاتكريت به سنگ يا ب 

 آسان نمودن پاشيدن شاتكريت رو به باال 

 است و به آرماتورها صدمه نميزند غير خورنده 
 

 سفيد رنگ:

 فاقد خاصيت قليايی مواد معدنی نوع:

 كيلوگرم بر ليتر 1 ± 50/5 وزن مخصوص:

 نيهداري گردد. C50°تا  C0°در محل خشك و دور از رطوبت ، در دماي بين  شرايط نگهداري:

 از نشدهبدر بسته بندي اوليه و  مناسب ط نيهداريه پس از توليد به شرما 9 مدت نگهداري:

 مصرفی.درصد وزن سيمان   7 تا 4: ميزان مصرف

  آزمايشی ساخته و آزمايش شوندهاي  مصرف توصيه می شود كه مخلوط براي تعيين مقدار دقيق

كمتر  C10°از  زياد باشد دماي بتن نبايددر صورتيكه ضخامت اليه شاتكريت  :دماي مورد استفاده

 مواد زودگير افزايش می يابد. ، ميزان مصرفباشد. در دماي كمتر
 

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

 غير سمی است. يت:ممسمو

 : بی خطر حمل و نقل
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