
  AFRA–KATRAK  D -1   

 پودر تخريب کننده بتن

  
 محصول :شرح 
 ، باشد میانفجار بدون تخريبی مواد تهيه در برتر تکنيک از حاصل پديده آخرين ، کتراک

 را درصد دص تخريب قابليت باال بسيار بازدهی و خود در نهفته عظيم پتانسيل با که
  . داشت خواهد
 بسيار ايمنی از ، باروت نظيرديناميت و کننده تخريب مواد ساير با مقايسه در کتراک
 ايجاد صوتی آلودگی وجه هيچ به اينکه ضمن است برخوردار مجريان برای باالتری
 . داشت نخواهد پی در نيز محيطی زيست خطرات و نکرده

  
   مزایا: 

             تنب در مواداين  اختالط هنگام انسانی نيروی اهشک  
          است  پذيرامکان سريع فوالدی فيبر اختالط ، کار ساعت در جويیصرفه  
          تجهيزات ساده 
  
  موارد کاربرد: 

    غيره و سازی راه ، اسکله ، شکن موج ساخت های پروژه نياز مورد مصالح تامين جهت زمين استحصال   
    غيرمسلح و مسلح بتن خريبت   
    برداری هباطل و ) ... و کروميت،تراورتن، گرانيت ( معادن از سنگ استخراج   
    تونل و جاده ، کانال ايجاد جهت محوطه پاکسازی   
    غيره و تاوری کوس ، هاشمع هپاي مانند بتنی باقی مانده های سازه تخريب  

  
  روش استفاده:

  :  آزاد و ايستاده مسلح بتن يا سنگ در چاله حفر
  . باشد اندازه يک به و منظم بايد يکديگر به نسبت ها چال فاصله  -   ١  
 . کرد استفاده يامته کمپرسور يا برقی دريل از توانمی چال حفر برای  -   ٢  
 .باشد ميليمتر ۵٠ تا ۴٠ بين است بهتر رودمی کار به زدن لچا برای که شماره مته ای -   ٣  
 .رفت خواهد باالتر تخريب قدرت ، باشد بيشتر ها چال هرچه قطر -   ٤  
 . دنگرد ايجاد عمودی و باشند امتداد يک در و هم وازیم جهت دو در بايست می ها چال -   ٥  
 داد انجام مرحله چند درتخريب را توان می همت طول در محدوديت صورت در  -   ٦  

 .باشد سانتيمتر ٢۵ تا ١۵ حداکثر بتن يا سنگلبه  به نزديک الچ اولين فاصله -   ٧  
 . شود هدارینگ رطوبت از دور به و تميز ها آن درون و باشند زائد مواد هرگونه از عاری و نداشتهه  را يکديگر به شده حفاری های چال -   ٨  
 . شوند انتخاب بتن و سنگ ارتفاع درصد ٨٠ تا ٧٠ بين ها چاله عمق کامل تخريب برای -   ٩  
 .باشد می سانتيمتر ٣٠ تا ٢۵ شود می ميليمتراستفاده ۴٠ قطر با همت از که مواردی در سوراخکاری برای فاصله بهترين - ١٠  

 هگو از آنها کنترل و اترکه به دادن جهت برای توانمی، معادن در سنگ استخراج مثل باشد سنگ بندی قواره به نياز که جايی در است ذکر به زمال ‐
 ضربات آوردن ودفر و وهگ توسط ها سوراخ بدر نمودن مسدود از بعد تا شوند تهيه محکمی چوب از است بهتر هاوه گ اين. نمود استفاده چوبی های
  نشوند. خرد آن به پتک

 داشته توجه.  ودش شکسته سنگ تا کوبيد را آنها دوباره تخريب توقف و اترکه پيشرفت پايان از پس و داد قرار راستا يک در راگوه هااست  الزم  ‐
ً  که باشيد  خيس شود. تا دهيد قرار آب در کامالً  را ها وهگ ،کار شروع از قبل ساعت يک حتما

  
  مشخصات فنی:

  پودر : فيزيکی حالت 
   خاکستری : رنگ 

   :   ton/m3 ١/٤     مخصوص وزن 
  آب در محلول : انحالل ابليتق

  
   بسته بندی:

 . باشد می بازار به عرضه آماده کيلوگرم ٢۵ خالص وزن با سه اليه هایکيسه در کتراک
  

  رایط نگهداری:ش

 . شود نگهداری خورشيد نور طوالنی تابش و يخبندان از دور خنک و خشک محل در بايدکتراک     


