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Shotcrete L-53 

 ايعوشاتكريت م افزودني زودگير

 د.يرمی گ قرار استفاده تر مورد براي شاتكريت کهاست ی مايع، زودگير محصولاين 
 

 تثبيت خاک در حفاري ها 

 تثبيت سنگ در اجراي تونل  

 پايدار سازي سنگ و سطوح شيب دار  

 ساختمانافزايش کيفيت شاتكريت براي کارهاي عمومی  

 

 غير خورنده است و به آرماتورها صدمه نميزند 

 در صورت استفاده صحيح از آن کاهشی در مقاومت بتن مشاهده نخواهد شد  

 باعث ايجاد آلودگی بيشتر نخواهد شد اثر آب بردگی مواد قليايی موجود درآبهاي زمينی، در  

 ه اي کاهش می دهددور ريز برگشتی شاتكريت از سطوح را بطور قابل مالحظ 

 آسان نمودن پاشيدن شاتكريت رو به باال 
 

 بی رنگ )شفاف( رنگ:

 شاتكريت  مايعمواد معدنی، زودگير  نوع:

 کيلوگرمی 022بشكه کيلوگرمی و  02گالن  بسته بندي:

 کيلوگرم بر ليتر 20/1 ± 20/2 وزن مخصوص:

 دقيق با انجام آزمايش مشخص می گردد( مصرف  ميزان)درصد وزن سيمان  6 تا 0: بين ميزان مصرف

کمتر  C11°از  در صورتيكه ضخامت اليه شاتكريت زياد باشد دماي بتن نبايد :دماي مورد استفاده

  باشد. در دماي کمتر ميزان مصرف مواد زودگير افزايش می يابد

 نگهداري گردد C01°تا  C1°دور از انجماد و تابش مستقيم آفتاب ، در دماي بين  شرايط نگهداري:

 باز نشده و بسته بندي اوليه نگهداري مناسب در شرط به توليد،ماه پس از  16 مدت نگهداري:

 نکات مهم:

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

 يه شاتكريت بستگی دارد.ضخامت ال و ،شاتكريت و نظرشاتكريت، نوع و دماي سطح مورد 

  اين افزودنی اثر در تسريعسبت آب به سيمان اختالط بتن اصلی، نکنترل   ترشاتكريت به روش در 

 نقش به سزايی دارد.
 

هنگام کار با اين ماده استفاده از دستكش و عينك ايمنی توصيه می شود در صورت  پيش بيني هاي ايمني:

 خواهد شد .  ا  چشم باعث صدمه احتمالی به اين اعضاءتماس با پوست و ي

 مقادير زيادي آن در آب يا خاک ريخته نشود. مسائل زيست محيطي:

 .غير سمی است يت:ممسمو

 : بی خطر حمل و نقل
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