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محصول :شرح   

AFRA-CRETE S-123   یاست که برا يیاياز مواد قل یو عار یکننده بتن با عملکرد قو ريزودگ 

عرضه شده و مقدار مصرف آن بر  عيمحصول به صورت ما نيا . شود یاستفاده م یبتن پاش اتيعمل

   . است ريمتغ ازيو سخت شدن مورد ن رشيگ یحسب زمان ها
 

 :مزایا 

  AFRA-CRETE S-123  تيتثب ديبه روش مرطوب با یبتن پاش یآل برا دهيکننده ا ريزودگ کي 

 آورد که: یامکان را فراهم م نيا یريزود گ تيخاص رايز ، صخره ها است
 . ديآ یبه وجود م يیدر هر مرحله اجرا یبتن پاش ميضخ یها هيال یشده و امکان اجرا عيکارها سر روند - 
 آورد. یمنحصر به فرد آن امکان کسب مقاومت کوتاه مدت دراز مدت و دوام بتن را فراهم م ديتول فرمول - 
 است . قيو افزودن آن به بطن دق یريگ اندازه ليانتقال آن آسان و وسا نياست بنابرا عيما یمحصول - 
 تر است. زيکار تم طيمح نيآورد بنابرا یبه وجود م یو غبار کمتر گرد - 

 
  :موارد کاربرد

  AFRA-CRETE S-123 مانند  ،رود  یم رباشد به کا اجياحت ميضخ یها هيال یخوب و اجرا يیمقاومت نها اديز هياولکه مقاومت  يیدر هر جا: 
 و سست فيضع یها نيزم یحفار  -         صخره ها در معادن  تيتثب  -            در تونل ها یدائم ايموقت  ینگهدار  - 
 قيتزر اي   TBMبا  یدر حفار یمصرف دوغاب : مانند یمانيس یدوغاب ها یکنندگ ريزودگ یبرا نيهمچن -      بداريسطوح ش تيتثب  - 

 . یبتن یپر کردن پشت سازه ها یبرا یو بتن کم مانيدوغاب س
 

   :روش استفاده  
 ديتازه استفاده کن مانيگردد از س یم شنهاديپ. مرطوب باشد  یبوده و بهتر است کم سست یها کهاز ت یو عار زيتم یستيبستر کار با

 .آورد یبه وجود م یمخلوط بتن رشيصات گدر مخت یکهنه اثرات منف مانيس رايز
که به  دييپورتلند استفاده نما مانياز س گردديم شنهاديپ. شود  یم ندک یليخ رشيها مختصات گ مانيس یحساس است با برخ مانينوع س به

 و ضد سولفات دارد . یبيترک یها مانياز س یتر عيسر رشيطور معمول گ
 هيتوص یکند . در همه موارد به طور جد یو سرباره عمل م یمخلوط خاکستر باد یها مانيبا س یهرحال محصول فوق به خوب به
  . رديدر طرح انجام پذ یمصرف مانيساعته با س ٢۴و مقاومت  رشيکنترل زمان گ یبرا یمقدمات یها شيآزما گردد یم
 

  :  مشخصات فنی
 ،  رنگ : بژ   ظيغل عيشکل : ما

 ٣.١تا  ٢.١با آب ):  کيبه  کي( محلول  یدي، عدد اس  تريل یليگرم در م ١.۴۵گراد  :  یدرجه سانت ٢٠مخصوص در  وزن
 دهم درصد . کي: کمتر است  ديمقدار کلرا

 
  :مصرف  ریمقاد

 ريز يیشده ، از راهنما دهيبتن پاش تيفياز ک نانيو جهت اطم کنواختيو  قياز مصرف دق نانياطم یبرا .شوديدر سرنازل افزوده م   
 کند : یکار م یبه خوب ريز ليوسا با . دييانتخاب پمپ استفاده نما یبرا

 یريپمپ اندازه گ -                      یپمپ فشار   -                     یستونيپ ريغ یما ماردون پمپ - 
  شود . دهيباش که مک نييگردد . بهتر است ماده از قسمت پا یباعث انسداد م رايز دينصب نکن لتريلوله مکنده ف در

  
  : بسته بندی

  AFRA-CRETE S-123  گردد. یعرضه م یلوگرميک ١١٠٠ یو تانکرها یلوگرميک ٢٨۵ یاشکها یلوگرميک ٢۵ یدر گالن ها  

 
:شرایط نگهداری  

 ینگهدار لياست ايو  برگالسي، فا یکيدر ظروف پالست ديمحصول با نيا . شود ینگهدار گراديدرجه سانت+  ٣۵تا +  ۵ یدر دما یستيبا        
 شود . یمحصول م يیبر کارا ريظرف و تاث یبودن آن سبب خوردگ یدياس زيرا ، ديزيبر یآهن یآن را در بشکه ها ديشود . نبا

 .دييعملکرد محصول نما شيو قبل از استفاده ،  اقدام به آزما دييپاسارگاد تماس حاصل نما یشرکت افراز بنا یزدن با بخش فن خيدر صورت  


