
   
     AFRA-CRETE    S-101 

 خشکبه روش  تيشاتکر جهت یپودر ريزودگ یافزودن
                                               

محصول :شرح   

AFRA-CRETE S-101    در  عيشده جهت تسر یطراح ديبدون کلرا یپودر ريزودگ یافزودن

 . باشد یبه روش خشک م شاتکريت رشيگ
 

 :مزایا 
 فلزات یبر رو یو هرگونه اثرات خوردگ ديکلرابدون  - 
 سيمان مالت و رشيدر گ عيتسر - 
  شده عيتسر رشيمناسب و گ یچسبندگ مصالح به علت زشيکاهش ر - 
 سقفو یمالت در سطوح عمود ميضخ یها هيال یامکان اجرا - 
 مناطق آب دار مياز نشست در ترم یريمالت و جلوگ عيسر رشيگ - 
 -  

  :موارد کاربرد
 یحفار اتيسطوح تونل در عمل یساز منيا - 

 تونل يینها یها هيال تيشاتکر ،  تکریتشا اتيعمل لهيدر تونل به وس یبتن  سطوح ريجهت انجام تعم - 
 تکریتشا اتيعمل لهيدر تونل به وس یبتن - 

 ها و چاه ینيرزميز ،بداريسطوح ش یداريپا شيافزا   - 
 -  

   :روش استفاده 

 -   AFRA-CRETE S-101    مخلوط شود  یخشک به خوب باتياز اجرا با ترک شيپ . 

 .دینما یشود   شروع به واکنش م یکه با آب مخلوط م  یزمان ريزودگ نیا - 

  با آب به مخلوط اضافه گردد. طدرست قبل از اختال AFRA-CRETE S-101  ،  سيدر صورت استفاده از ماسه خ - 

 
  :  مشخصات فنی

  ديسف:  نگ   - 

      -      PH : ١ -+ ١٣.٥ 

  ، پودر  : یکيزيحالت ف           -   

  ۵٠٠حداکثر :     (PPM) ديکلرا     -    

٠.٦ -+ ٠.٠٢وزن مخصوص توده :      -        
 

  :مصرف  ریمقاد

مصرف با توجه به سرعت  زانيم.  باشد  یم یمانيس باتيدرصد نسبت به وزن ترک ۶تا  ٢ زانيقابل استفاده به م  -  
  . ابدي یم رييتغ مانيو نسبت آب به س یمصرف مانيس طيمح یدما طيشرا ، رطوبت مقطع،  مورد نظر رشيگ
  .شود عاتيو ضا زشير شيبه سطح و افزا دنياز رس شيمخلوط پ رشياز حد ممکن است منجر به گ شيب مصرف -
  . باال احتمال کاهش مقاومت وجود دارد  ريصورت استفاده از مقاد در -
  .گردد یم شنهاديمصرف پ نهيبه زانيم نييدر محل کارگاه جهت تع شيانجام آزما - 
  

  : بسته بندی

 -   AFRA-CRETE S-101  شود  یعرضه م یلوگرميک ٢٥تا  ١۵ یها سهيدر ک.   

 
:شرایط نگهداری  

   یهدارماه قابل نگ ١٢تا  هياول یو در بسته بند یشنهاديمناسب پ طيدر شرا یدر صورت حفظ و نگهدار       
 . باشد یم      


