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افزودنیهاي شیمیایی بتن

ســــــاز بتن هواحباب 

سیلیکاتی بتن زودگیر مایع 

زودگیـر کننده پودري بتن

زودگیر شـاتکریت پودري

دیـرگیــرکننده بتن مایع

دیرگیـر کننده بتن پودري

ضـــــــد یخ مایع بتن

ضــــــد یخ مایع مالت

 ضـــــد یخ پودري مالت
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مکانیزم اثر

ایجاد حباب هاي پایدار هوا در بتن

افزایش مقاومت در برابر سیکل هاي ذوب و یخبندان

حباب هواساز بتن

ماده افزودنی حباب هواســـاز بتن، ماده اي اســـت جهت ایجاد 

حبابهاي منظم کـروي و یکنواخت میکـرونیــزه هوا در بتن، که 

بصـــــورت زنجیره اي، در مخلوط بتنی پخش می شود و باعث 

افزایش دوام و مقاومت بتن در برابر تخریب ناشــی از یخ زدگی و 

نمک هاي ویژه ذوب می گـردد و به منظور کاهش نفوذپدیـري و 

افزایش عمر بتن، در برابر ســــیکل هاي مکرر ذوب و انجماد به 

مخلوط بتنی افزوده می شــود. البته در مواردي که مخلوط بتنی 

داراي دانه بندي مناسبی باشد استفاده از این محصــــــول بین 

ســــنگدانه ها، کاهش آب انداختگی مخلــوط را به شـــــکل 

چشمگیري ارائه می دهد. 

شرح

خواص و اثرات

افزایش مقاومت بتن در برابر سیکل هاي مکرر ذوب و انجماد 

کاهش نفوذ پذیري بتن

حفظ و پایدار ماندن حباب هاي هواي ایجاد شده در بتن

افزایش دوام و پایایی بتن در شرایط محیطی سرد

کاهش آب اختالط بتن بدون ایجاد خلل در کارایی بتن 

کاهش پوسته شدن سطح بتن به علت تولید حباب ریز هوا

کاهش پیوستگی لوله هاي موئینه در بتن به لحاظ گسسته شدن 

مسیر آنها به واسطه تشکیل حباب هاي هوا 

کاهش آبا نداختگی و جداشدگی سنگدانه ها به علتا فزایش 

چسبندگی و قوام بیشتر بتن

ا فزایش کارایی بتن مخصوصاً در بتن هایی که فقر ریز دانه دارند. 

کاربردها

باند فرودگاه ها، راه هاي بتنی، عرشه پل ها 

کلیه سطوح وسیع بتنی که در معرض یخبندان قراردارند

 ساخت بتنی مطلوب براي سد ها و مخازن و شبکه هاي آبیاري و 

زهکشی 

بتن ریزي در مناطق سردسیر 

ساخت جداول و کفپوش هاي بتنی

ساخت و اجراي بتن سردخانه ها

مناسبب رايا ستفاده درب تن هاي حاوي سیمانب ا میزان آهکب اال

مناسب براي اجراي بتن هاي کف و رویه هاي بتنی که در معرض 

هواي آزاد قرار دارند

ایده آل براي تولید نیوجرسی بتنی

Airated Concrete

B
C
2
5
0

ماده افزودنی حباب هواســاز بتن، در یک ســر خود زنجیره بلند 

هیدروکربنی و در سـر دیگر خود داراي جزء قطبی اســت. ســر 

قطبی تمایل به  قرارگیري در آب دارد و سـر غیر قطبی تمایل به 

قرارگیري در هوا دارد. این جهت گیري ها، حباب هایی را که وارد 

اختالط بتن می شـوند، پایدار می کند. البته مؤلفههاي گوناگونی 

در طرح اختالط وجود دارد که روي میزان هواي بتن تازه اثر گذار 

خواهد بود. به طور مثال مؤلفههایی مانند افزایش مقدار سـیمان، 

افزایش نرمی ســـیمان و افزایش دما و پمپاژ بتن، موجب کاهش 

میزان هوا شـــده و مؤلفههایی مانند افزایش مواد قلیایی موجب 

افزایش میزان هوا در بتن خواهد شد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

1/03 3gr/cm

مایع

 عسلی روشن

ندارد

در آبقابلیت انحالل

حدود 8 PH
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ASTM C260  ASTM C666 

استاندارد

ISIRI 2930

روش مصرف

1- مقدار حباب هواساز بتن محاسـبه شـده با توجه به عیار بتن، با 2 

برابر حجم از آب اختالط بتن رقیق شود. افزودنی رقیق شـده به بتن 

درحال اختالط به تدریج اضافه شود.

2- این محصول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و پس از 

میکس کامل، بتن ریزي انجام شود. 

نکته: پیشـنهاد می شود به ازاي هر متر مکعب بتن، حداقل 1 دقیقه 

عملیات میکس صورت گیرد.

بهترین زمان افزودن حباب هواســــاز بتن، 5 دقیقه پس از اختالط 

کامل اجزاي بتن می باشد.

  توجه گردد ماده افزودنی حباب هوا ساز بتن مسـتقیم روي سیمان 

خشک ریخته نشود.  

 میزان مصرف

ب تن در محدوده 4 تا 6  با توجهب ه میزان هوایی که حباب هواســــاز

ب تنا یجاد می کند و شـرایط مختلفی مانندن وع سـیمان،  درصـد در

ن وع سنگدانه ها، میزان قلیائیت و دماي محیط  نسبت آبب ه سیمان،

ب ســزایی دارد، پیشـــنهاد  و دمايب تن روي میزان هواسازي تأثیر

ب رايب دست آمدن میزان دقیق مصـرف، آزمایشـات دقیق  میشـود

کارگاهیا نجام شود. ولیب ه طور معمول میزان مصــــــرف حباب 

هواسازب تن 0/2 تا  0/5 درصد وزن سیمان مصرفیا ست.

ایمنی

این ماده جزء مواد ســــــمی و آتش زا و خطرناك براي محیط 

زیست نمی باشد.

این محصـول به هیچ عنوان نباید با چشــم تماس پیدا کند و یا 

اینکه بلعیده شود، در صورت تماس با چشــــم سریعاً با مقدار 

فراوانی آب شسته شود.

در صورت ایجاد حســـاسیت در سطح پوست و یا احیاناً بلعیده 

شدن به پزشک مراجعه شود.

هنگام مصرفا ز عینک و دستکش و ماسک مناسبا ستفاده شود.

مدت: یکسال در بسته بندياولیه

شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مستقیم و طوالنی 

نور خورشید

بهترین دماي نگهداري: 10+  الی 30+  درجه

نگهداري

بسته بندي                            

گالن 20  کیلویی

بشکه 220 ل یتري

مخزن 1000 ل یتري
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افزودنی مایع براي تسریع در گیرش اولیه بتن

مناسب براي بتن هاي درجا و پیش ساخته

Silicate Concrete Admix
Fast Harden

زودگیر مایع بتن سیلیکاتی

شرح

زودگیر کننده سیمان و بتن بر پایه سیلیکات سدیم می باشـد که 

موجب تسریع گیرش سیمان در دوغاب سیمانی و بتنی می شود. 

زودگیر بتن مایع سختی بتن را  اصالح نموده و همچنین مقاومت 

نفوذپذیري مالت و بتن را در برابر آب افـزایش مـی دهد. این ماده 

افزودنی موجب ا فزایش چسـبندگی ذرات دوغاب سیمان خواهد 

شـد و به این ترتیب جهت انجام عملیات تزریق به داخل خاك، به 

منظور کاهش نفوذپذیري مناسب است. از زودگیر کننده سـیمان 

براي تزریق دوغاب ســیمانی به داخل ترك هاي بتن نیز می توان 

استفاده نمود. 

خواص و اثرات

کاهش نفوذپذیري بتن

تسریع در زمان گیرش سیمان و واکنش هیدراسیون

مناسب براي ساخت و اجراي بتن در شرایط آب و هواي سرد

ممانعت از یخ زدگی بتن و مالت

افزایش مقاومت بتن در برابر خوردگی

افزایش دوام و پایایی بتن

ممانعت از خوردگی میلگردها و ورق هاي فوالدي

افزایش چسبندگی اجزاي طرح اختالط

کاهش آب انداختگی بتن

دستیابی به مقاومت هاي اولیه باالتر

کاربردها

مناسب براي عملیات ترمیمی مقاطع بتنی

استفاده گسترده در حفاري تونل و چاه

قابلیت تزریق دوغاب سیمانی در ترك هاي بتنی

استفاده گسترده در تولید کاشی و سرامیک

تحکیم و بهسازي خاك هاي سست به روش تزریق شیمیایی

مناسب براي تثبیت و مسلح سازي خاك هاي ماسه اي

قابلیت تنظیم زمان گیرش سیمان

مناسب براي بهره برداري سریعتر از قالب هاي پیش ساخته

مناسب براي تثبیت و مسلح سازي خاك هاي ماسه اي

قابلیت تنظیم زمان گیرش سیمان

مکانیزم اثر

مواد زودگیر کننده بتن بر پایه سیلیکات سـدیم، با  ایجاد اشـباع 

سازي یونی دوغاب سیمان، موجب تسریع در گیرش اولیه دوغاب 

می شود. با تنظیم میزان مصـــرف ماده افزودنی زودگیر سیمان، 

می توان زمان گیرش دوغاب ها را کنترل نمود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/27وزن مخصوص 3gr/cm

مایع

بی رنگ

نداردیون کلر

1- مقدار زودگیر مایع بتن محاسبه شده با توجه به عیار بتن، با 2 

برابر حجم از آب اختالط بتن رقیق شـود. افزودنی رقیق شـده به 

بتن درحال اختالط به تدریج اضافه شود.

2-  این محصــول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و 

پس از میکس کامل، بتن ریزي انجام شود. 

نکته: پیشـــنهاد می شود به ازاي هر متر مکعب بتن، حداقل 1 

دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

روش مصرف

PH8

استاندارد

ASTM C494ISIRI 2930 EN 934 - 2
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 میزان مصرف

میزان مصـرف این محصــول باید توسط انجام آزمایشــات دقیق 

کارگاهی و در نظر گرفتن مؤلفه هاي گوناگونی مانند: شرایط آب و 

هوا، نوع سیمان مصرفی، میزان سیمان مصرفی، نوع سنگدانه هاي 

مصـــرفی و از همه مهمتر زمان مورد نظر براي تســــریع گیرش 

مشخص شود، ولی به طور معمول زودگیر مایع سیلیکاتی بین 1 تا 

2 درصد وزن سیمان مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد.

ایمنی

در صورت برخورد با پوست یا چشـــــم باید فوراً با آب شیرین 

فراوان شسته شود.

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

در هنگام مصرف این ماده از دستکش و ماسک مناسب استفاده 

شود.

این ماده آتش زا نیست و در محدوده مواد خطرساز و مضر براي 

سالمتی و محیط زیســـت قرار ندارد. با این وجود نباید بلعیده 

شود یا با چشم تماس داشته باشد.

نگهداري

مدت: یک سال در بسته بندي اولیه 

شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مســتقیم و طوالنی 

نور خورشید 

بهترین دما نگهداري: 10+  الی 30+ درجه

بسته بندي                            

گالن 20  کیلویی

بشکه 220 ل یتري

مخزن  0 100 ل یتري
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افزودنی پودري براي افزایش سرعت هیدراسیون

مناسب براي بتن هاي درجا و پیش ساخته

Powder Concrete Admix 
Fast Harden

زودگیر کننده پودري بتن 

شرح

خواص و اثرات

ماده افزودنی زودگیر کننده بتن پودري و یا به عبارتی دیگـر زود 

سخت کننده بتن، جهت تســــــریع گیرش اولیه و نهایی بتن و 

دستیابی به مقاومت هاي فشاري زودرس، به مخلوط بتنی افزوده 

می شود. زودگیر کننده پودري بتن، حل شدن آهک آلومین را در 

آب اختالط بتن آســان نموده و فرآیند آبگیري ســیلیکات ها را 

تســــریع می نماید. به این ترتیب، فرآیند گیرش و سخت شدن 

زودتر حاصــل می شــود. ماده افزودنی زودگیر کننده پودري را 

میتوان در انواع بتن هاي مسـلح و غیر مســلح، مالت ها و گروت 

هاي آماده پایه سیمانی، جهت تســـریع در گیرش مورد استفاده 

قرار داد. زودگیر کننده بتن پودري بصــورت گســترده در تولید 

قطعات پیش سـاخته بتنی کاربرد دارد، همچنین براي بتن ریزي 

در شرایط آب و هواي سرد و یخبندان و در شرایطی که با توجه به 

شــرایط خاص بتن امکان اضـــافه کردن افزودنیهاي مایع مانند 

ضــدیخ مایع بتن و یا فوق روان ســـازهاي زودگیر وجود ندارد. 

استفاده از زودگیر بتن پودري گزینه مناسبی است. 

امکان بهره برداري سریعتر از قالبها

تسریع در زمان گیرش سیمان و واکنش هیدراسیون

مناسب براي ساخت و اجراي بتن در شرایط آب و هواي سرد

ممانعت از یخ زدگی بتن و مالت

کاهش زمان کیورینگ و محافظت بتن، در برابر یخ زدن و شرایط 

محیطی خاص

افزایش مقاومت بتن در برابر خوردگی

ممانعت از خوردگی میلگردها و ورق هاي فوالدي

افزایش چسبندگی اجزاي طرح اختالط

کاهش نفوذ پذیري بتن

افزایش دوام و پایایی بتن

کاهش ترك هاي ناشی از جمع شدگی در بتن

جبران افت مقاومت هاي اولیه و افزایش زمان گیرش ترکیبات

کاربردها

مناسبب رايا ستفاده توأمب ا مالتهاي ترمیمیب راي گیرش سریعتر 

مناسبب رايب تن ریزي در شرایط آب و هواي سرد

مناسبب راي ساخت وا جرايب تن در مناطقب ادخیز

مناسبب رايت ولید قطعاتپ یش ساختهب ه جهتب هرهب رداري سریعتر 

مناسبب رايا جراي کلیهاِ لمان هايب تنی سازه

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/35وزن مخصوص 3gr/cm

پودر

طوسی

نداردیون کلر

مکانیزم اثر

مکانیزم تاثیر گذاري ماده افزودنی زودگیـر کننده بتن پودري، به 

فاکتور هاي مختلفی همچون میزان مصــرف، نوع اختالط اجزاء، 

دماي محیط بتن ریزي، دماي بتن، نوع سیمان، نســــبت آب به 

سیمان و شرایط عمل آوري بتن بستگی دارد.

همانطور که مشـهود است، سیمان در اثر برخورد با  آب، با  انجام 

عملیات هیدراسیون، شروع به روند سخت شدن و کسب مقاومت 

طبعاً می نماید.  این فرآیند با حل شـدن سـیمان در آب شــروع 

میشــــــود و پس از طی دوره دورمنت و ایجاد ژل C-S-H به 

مرحله تکامل خود از نظر گیرش می رســـــد. پس از این مرحله  

هیدراسیون ایجاد می شـود و در اصـطالح بتن سـخت می شـود. 

ماده افزودنی زودگیر بتن پودري، این فرآیند را کوتاهتـر نموده و 

زمان گیرش را تسریع می نماید.

SO3توجه نمائید هنگامی که نســبت  C3A به  بیشــتر از 4 

باشد زودگیر بتن پودري بیشترین اثر گذاري را خواهد داشت.

PH11 حدود

دستیابی به مقاومت هايا ولیه و نهایی در زمان کوتاهتر
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1- مقدار محاسـبه شــده از ماده افزودنی زودگیر کننده پودري 

محاسبه شـده، با توجه به عیار بتن، با 2 برابر حجم از آب اختالط 

بتن رقیق شــود. افزودنی رقیق شــده به بتن درحال اختالط به 

تدریج اضافه شود.

2- این محصـــول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و 

پس از میکس کامل، بتن ریزي انجام شود. 

نکته: پیشـــنهاد می شود به ازاي هر متر مکعب بتن، حداقل 1 

دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

3-  محصول زودگیر کننده بتن پودري را می توان قبل از افزودن 

آب به مخلوط، به اجزاي خشک افزود.

روش مصرف

ایمنی

در صورت برخورد با پوست یا چشـــــم باید فوراً با آب شیرین 

فراوان شسته شود.

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

در هنگام مصـــــــرف این ماده از دستکش و ماسک مناسب 

استفاده شود.

این ماده آتش زا نیست و در محدوده مواد خطرساز و مضر براي 

سالمتی و محیط زیست قرار ندارد.

 میزان مصرف

بســـــته به دماي هوا و مدت زمان الزم براي زودگیر نمودن زمان 

ا فزودنی  زودگیر کننده بتن  گیرش بتن، مقدار مصـــــــرف ماده

پودري، 1 تا 3 درصد وزن سیمان مصرفی می باشد.

نکته : دقت شود میزان دقیق مصــــرف زودگیر کننده بتن باید با  

انجام دقیق آزمایشـــــــات کارگاهی صورت پذیرد و فاکتورهاي 

گوناگونی مانند نوع سیمان مصـرفی، نسـبت آب به سیمان، دماي 

محیط ، میزان زودگیري الزم  و ... مد نظر قرار گیرد.

نگهداري

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه

شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مســتقیم و طوالنی 

نور خورشید

بهترین دماي نگهداري: 10+  الی 30+ درجه

بسته بندي                            

کیسه 20 کیلویی

استاندارد
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افزودنی پودري براي افزایش سرعت هیدراسیون

مناسب براي عملیات پاشش بتن

F
S
P
6
2

Concre Powder Admix 
Shotcrete 

زودگیر شاتکریت پودري

شرح

زودگیر شاتکریت پودري، ماده افـزودنی که باعث تسـریع گیرش 

آنی بتــن و رســـیـدن به مقـاومت مطلوب درکـوتاه ترین زمان 

ممکن می شـود. وجـود کلسـیم و منیزیم و همچنین موادي که 

نقش تنظیم PH در این محصـول را دارنــد، باعث گیرش سریع 

سیمان می گردد. این ماده افزودنی جهت گیرش سریع بتن هاي 

پاششـی( شاتکریت ) و همچنین اجراي الیه مســتحکم و مقاوم 

بتنی به شــیوه شــاتکریت، مورد اســتفاده قرار می گیرد. پودر 

زودگیر شاتکریت در زمان اجراي شاتکریت خشــک، روي سطح 

بتن، به همراه هواي فشــــرده با فشـــــار روي سطح پاشیده یا 

شاتکریت می شود. پودر زودگیر شـاتکریت آغاز و رشـد سـرعت 

هیدراسـیون را سـریعتر می کند و در نتیجه گیرش اولیه و نهایی 

بتن در زمان کوتاهتري انجام می شــود و بتن زودتر به ســختی 

مورد نظر می رسد.     

خواص و اثرات

تسریع در زمان گیرش اولیه و نهایی بتن

حصول مقاومت باالتر در زمان کوتاهتر

بدلیل عدم وجود کلراید هیچ گونه خوردگی براي فلزات نخواهد 

داشت.

کاهش زمان الزم جهت نگهداري و محافظت از بتن

افزایش دماي هیدراسیون

جلوگیري از یخ زدگی بتن

کاهش برگشت بتن در حین اجراي شاتکریت

کاهش محسوس جداشدگی سنگدانه ها پس از پاشش

افزایش چسبندگیب تن و کاهش ریزش مصالحب ه دلیل گیرش سریع

کاربردها

بتن پاشی یا شاتکریت

بتن ریزي در سطوح شیب دار و باالسري

امکان اجراي بتن پاششی با ضخامت هاي مختلف

امکان شاتکریت بتن تا ضخامت 35 سانتیمتر در یک الیه

امکان اجراي بتن پاششی در کلیه جهات

مناسب براي اجراي الینینگ کانال ها و تونل ها و سازه هاي زیر 

زمینی

مناسب براي اجراي بتن مقاطع قوسی شکل و منحنی

مناسب براي اجراي بتن پاششی براي تحکیم بسترهاي خاك

بتن ریزي در شرایط آب و هواي سرد       

قابل استفاده در محل هایی که امکان قالب بندي وجود ندارد.

انجام کارهاي ترمیمی در سازه هاي بتنی

مناسب براي اجراي تونل به عنوان عامل تثبیت کننده

تحکیم و بهسازي خاك هاي سست به روش تزریق شیمیایی

مناسب براي تثبیت و مسلح سازي خاك هاي ماسه اي

قابلیت تنظیم زمان گیرش سیمان

مکانیزم اثر

مکانیـزم تاثیـر گذاري ماده افــزودنــی پودري زودگیــر کننده 

شاتکریت، بســـــــتگی به فاکتور هاي مختلفی همچون میزان 

مصــرف، نوع اختالط اجزاء، دماي محیط بتن ریزي، دماي بتن، 

نوع سیمان، نسبت آب به سیمان و شرایط عمل آوري بتن دارد.

همانطور که مشهود است، سیمان در اثر برخورد با  آب ، با  انجام 

عملیات هیدراسیون شروع به روند سخت شدن و کسـب مقاومت 

می نماید. طبعاً  این فرآیند با حل شـدن سـیمان در آب شــروع 

 C-S-H به میشــــود و پس از طی دوره  دورمنت  و ایجاد ژل 

مرحله تکامل خود از نظر گیرش می رســـــد. پس از این مرحله  

هیدراسیون ایجاد می شـود و در اصـطالح بتن سـخت می شـود. 

ماده افزودنی زودگیر شـــاتکریت این فرآیند را کوتاهتر نموده و 

زمان گیرش را تسریع می نماید.

بیشــتر از 4   SO3  به C3A  توجه نمائید هنگامی که نسـبت

باشد زودگیر بتن شاتکریت بیشترین اثر گذاري را خواهد داشت.
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/35وزن مخصوص 3gr/cm

پودر

سفید

ASTM C1141

استاندارد

1- زودگیر شاتکریت پودري باید به مصالح خشـک افزوده شود و 

هنگام خروج از دسـتگاه پاشـش، با آب ترکیب شـود و شـروع به 

واکنش نماید.

2- چنانچه از ماسـه خیس در طرح اختالط اسـتفاده می شــود 

نباید این محصـول را به مصـالح خشـک افزود. در این حالت باید 

دقیقا قبل از اختالط با آب، زودگیر پودري شـــــــاتکریت را به 

مخلوط اضافه کرد.

روش مصرف

 میزان مصرف

رطوبت سطح مقطع، شرایط دماي محیط، نوع سیمان مصـرفی و 

نسبت آب به سیمان و با انجام آزمایشات دقیق کارگاهی مشخص 

می شود و براي تعیین دقیق مقدار مصــرف، از زودگیر شاتکریت 

پودري می بایست مخلوط هاي آزمایشـی در محل پروژه با توجه 

به در نظر گرفتن شـــرایط مذکور صـــورت گیرد. عموماً میزان 

مصرف 2 الی 7 درصــد وزن سیمان مصرفی می باشد.

ایمنی

در صورت برخورد با پوست یا چشم باید با آب فراوان شسته شود.

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست و در محدوده مواد خطرساز و مضـر براي 

سالمتی و محیط زیست قرار ندارد.

در هنگام مصـرف این ماده از دستکش و ماسک و عینک مناسب 

استفاده شود.

بسته بندي                            

کیسه 20 کیلویی

میزان دقیق مصـــرف زودگیر شاتکریت پودري بر اساس سرعت 

سـاخت بتن، مدت زمان الزم براي بتن پاشـی، ســرعت گیرش، 

نگهداري

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه

شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرماو تابش مستقیم و طوالنی نور 

خورشید

بهترین دماي نگهداري:10+  الی30+ درجه

نداردیون کلر

ASTM C1398

PH7 حدود
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افزودنی مایع براي تاخیر در گیرش بتن

مناسب براي بتن ریزي هاي حجیم

Concrete Liquid Admix 
Retarder 

دیرگیرکننده بتن مایع

شرح

دیرگیر بتن مایع افزودنی مایع اسـت که بر پایه گلوکوناتها و مواد 

دیرگیر کننده گیرش فرموله و تولید شده است. دیرگیر بتن مایع 

محصــــولی کار آمد است که پس از افزوده شدن به بتن، موجب 

تأخیر در زمان گیرش می شود و سرعت رونــد پیشرفت واکنش 

هیدراسـیون را کم می کنـد. همچنین اسـتفاده از دیرگیر کننده 

بتـن مایع، امکان ساخت بتن هاي حجیم را میســر می سازد. در 

شرایطی که بر اثر شرایط آب و هوایی گیرش سـریع بتن یا مالت 

میتواند اثرات منفی روي مقاومت و خواص آن داشـــته باشـــد، 

اسـتفاده از دیرگیر کننده بتن مایع گزینه مناســبی براي کنترل 

زمان گیرش اولیه می باشـــد. به همین دلیل اســــتفاده از این 

محصـــول در شرایط آب و هواي گرم و بتن ریزي هاي حجیم به 

شدت پیشنهاد می شود. استفاده از این محصول زمان کارپذیري 

بتن در حالت خمیري را  افزایش می دهد.   

تأخیر در زمان گیرش اولیه و نهایی بتن

امکان بتن ریزي در مناطق گرمسیر

امکان بتن ریزي در مناطق بادخیز

امکان ساخت و حمل بتن در مسافت هاي طوالنی

افزایش زمان کارایی و کارپذیري بتن

کاهش دماي بتن، در بتن ریزي هاي حجیم

کاهش احتمال به وجود آمدن درز سرد در بتن ریزي هاي با 

حجم باال

افزایش زمان ویبره پذیري بتن

جلوگیري از بوجود آمدن ترك هاي سطحی و حرارتی در بتن 

سازگار با انواع سیمان پرتلند

افزایش مقاومت بتن در طوالنی مدت

خواص و اثرات

کاربردها

بتـن ریزي هاي حجیم و نیمه حجیم نظیر سـد سازي و پل و . . 

مناسب براي کنترل گرادیان حرارتی حاصل از گیرش سیمان

مناسب براي اجراي پروژهایی که نیاز به کنترل گیرش بتن در 

مراحل اولیه و نهایی دارند.

مناسب براي بتن ریزي در مناطق گرمسیري

مناسب براي بتن ریزي با فاصله بیشتر از حد متعارف

مناسب براي ساخت بتن هاي پمپ پذیر

ساخت و حمل بتن در مسافتهاي طوالنی و بسیار دور از 

کارخانه هاي بتن

مکانیزم اثر

دیرگیر بتن مایع از حل شدن یون هائی که بیشــــترین حد حل 

شـدگی در مدت زمان اولیه هیدراسـیون دارند، ممانعت به عمل 

می آورند. به طور مثال می توان به یون هاي آلومینات و کلســیم 

اشـاره نمود. مولکول هاي ماده افزودنی دیرگیر بتن مایع به دلیل 

داشـــــتن خواص قطبی در محلول هاي آبی، با  ایجاد تأخیر در 

اشباع یون هاي کلســـیم موجود در مخلوط بتنی، شروع فرآیند 

هیدراســیون را به تأخیر می اندازد و در نهایت گیرش نهایی بتن 

نیز دچار تأخیر خواهد شد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

1/6 3kgr/cm

مایع

بی رنگ

ندارد

PH8

استاندارد



 میزان مصرف

میزان دیرگیر شدن بتن توسط ماده افزودنی دیرگیر بتن مایع به 

عوامل مختلفـــی از جمله دماي هوا، عیار بتن، دماي بتن، مدت 

تأخیرزمان مورد نظر براي ایجاد  در گیرش بتن، بستگی دارد که 

بر این اساس براي تعیین میزان دقیق، می بایسـتی با آزمایشـات 

دقیق کارگاهی مشــخص گردد. به طور معمول میزان استفاده از 

این ماده افزودنی 0/2تا 0/4 وزن سیمان مصرفی است. 

این ماده جزء مواد سمی و آتش زا و خطرناك براي انســــان و 

محیط زیست نمی باشد.

این محصـول به هیچ عنوان نباید با چشـم تماس پیدا کند و یا 

اینکه بلعیده شود. در صورت تماس با چشــــم سریعاً با مقدار 

فراوانی آب شسته شود.  

هنگام مصرفا ز عینک و دستکش و ماسک مناسبا ستفاده شود.

در صورت برخورد با پوست فوراً با آب شیرین فراوان شســـته 

شود.

ایمنی

نگهداري

مدت: یکسال در بسته بندياولیه

شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرماو تابش مستقیم و طوالنی نور 

خورشید

بهترین دماي نگهداري: 10+ الی30+ درجه

بسته بندي                            

گالن 20 کیلویی

بشکه 220  لیتري

مخزن 1000  لیتري
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توجه گردد ماده افزودنی دیرگیرکننده بتن مایع مستقیم روي

 سیمان خشک ریخته نشود.  

دیرگیر کننده مایع به روش هاي زیر به بتن افزوده می شود:

1- مقدار ماده افزودنی بتن محاسبه شـده با توجه به عیار بتن، با 

2 برابر حجم از آب اختالط بتن رقیق شود. افزودنی رقیق شده به 

بتن درحال اختالط به تدریج اضافه شود .

2- این محصـــول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و 

پس از میکس کامل، بتن ریزي انجام شود.

نکته : پیشـــنهاد می شود به ازاي هر متر مکعب بتن، حداقل 1 

دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

3- دیرگیر بتن مایع  را می توان در هنگام تولید بتن به بچینگ و 

یا تراك میکسر اضافه نمود.

روش مصرف



78

شرح

افزودنی پودري براي ایجاد خاصیت کندگیري بتن

مناسب براي بتن ریزي هاي حجیم

دیرگیر کننده بتن پودري

دیرگیر کننده بتن پودري محصـولی کارآمد به شکل کریسـتالی 

است که پس از افزوده شدن به بتن، با کاهش سرعت هیدراسیون 

بتن، موجب تأخیر در زمان گیرش بتن می شــود. دیرگیر کننده 

بتن پودري یا کندگیر کننده بتن پودري با افزوده شدن به مالت، 

با ایجاد تأخیرکنترل شـده در زمان گیرش، از سـخت شـدن زود 

هنگام بتن یا مالت جلوگیري می کند و ضمن سهولت در فرآیند 

بتن ریزي، موجب صافی و پرداخت سطح می شود.

ایجاد تأخیر در زمان گیرش بتن

افزایش مقاومت بتن در دراز مدت

امکان ساخت و اجراي بتن ریزي در مناطق گرمسیر

امکان ساخت و اجراي بتن در مناطق بادخیز

افزایش زمان کارایی یا کارپذیري بتن

بهبود پرداخت پذیري سطح بتن

امکان بتن ریزي با فاصله زیاد بچینگ تا محل تخلیه شدن بتن 

از لوله تزریق

ممانعت از بوجود آمدن ترك هاي سطحی ناشی از جمع شدگی

کاهش درزهاي سرد ناشی از فواصل بتن ریزي

خواص و اثرات

کاربردها

بتن ریزي هاي حجیم و نیمه حجیم 

مناسب براي اجراي پروژه هاي با حجم بتن ریزي باال، مانند 

سد، پل، شالوده هاي پر حجم و ...

ساخت و حمل بتن در مسافت هاي طوالنی

ساخت بتن هاي پر مقاومت و نفوذ ناپذیر

مناسب براي ساخت و اجراي بتن هاي معماري 

مناسب براي اجراي بتن هاي پمپی 

مناسب براي تولید و اجراي بتن غلطکی

مکانیزم اثر

دیرگیر کننده بتن پودري، باعث کاهش سرعت آبگیري سیمان و 

یا به عبارتی واکنش سیمان و آب می شود و اثر مســتقیم بر روند 

هیدراسیون داشـته و از طرفی موجب کاسـتن میزان نفوذ آب به 

ذرات سیمان می شود. 

توجه شود که استفاده از ماده افزودنی دیرگیر کننده پودري یکی 

از فاکتورهاي دیرگیر شـدن بتن می باشــد و مؤلفه هاي دیگري 

مانند نوع سیمان، نســـبت آب به سیمان و دماي محیط به طور 

ویژه اي روي زمان گیرش اثر گذار هستند.

نوع سیمان مصرفی ارتباط مستقیمی با میزان دیرگیري افزودنی 

پایین و   C3A  کندگیر کننده بتن پودري دارد. ســیمان هاي با

قلیائیت کم، نســـــــبت به سیمان هاي با مقادیر  C3A باال و 

قلیائیت بیشـتر، نرخ دیرگیري بیشــتري خواهند داشت و این به 

این دلیل اســـت که ســـیمان هاي با میزان  C3A کم، میزان 

کمتري افزودنی جذب می کنند. بنابراین مقدار ســیمان دیرگیر 

یند  آبیشـــــتري جهت اثر گذاري و واکنش و ایجاد  در فر تأخیر

هیدراسیون  C3S به جا خواهد ماند.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

1 3gr/cm

پودر

سفید

ندارد

استاندارد

Concrete Powder Admix
 Retarder

PH8 حدود
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روش مصرف

1-  مقدار ماده افزودنی دیرگیر کننده پودري محاسـبه شــده با 

توجه به عیار بتن، با 2 برابر حجم از آب اختالط بتن رقیق شــود. 

افزودنی رقیق شده به بتن درحال اختالط به تدریج اضافه شود.

2-  این محصــول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و 

پس از میکس کامل، بتن ریزي انجام شود. 

نکته: پیشـــنهاد می شود به ازاي هر متر مکعب بتن، حداقل 1 

دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

3-  محصــــــول کندگیر کننده بتن پودري را می توان قبل از 

افزودن آب به مخلوط، به اجزاي خشک افزود.

 میزان مصرف

بسـته به دماي هوا و مدت زمان الزم براي به تأخیر انداختن زمان 

گیرش بتن، مقدار مصــرف دیرگیر کننده بتن پودري 0/2تا 0/6 

درصد وزن سیمان مصرفی می باشد.

دقت شود میزان دقیق مصـرف کندگیر کننده بتن، باید با  انجام 

دقیق آزمایشــات کارگاهی صورت پذیرد و فاکتورهاي گوناگونی 

مانند نوع سیمان مصـرفی، نســبت آب به سیمان، دماي محیط، 

نسبت دیرگیري الزم و ... مد نظر قرار گیرد.

ایمنی

ماده افزودنی دیرگیر کننده بتن جزء مواد ســــمی و آتش زا و 

خطرناك براي محیط زیست نمی باشد.

به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشـم تماس داشته باشد. 

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

درصورت برخورد با پوست یا چشم با  آب شیرین فراوان شسته 

شود.

در هنگام کار از دستکش، ماسک و عینک مناسب استفاده شود.

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه

شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مستقیم و طوالنی 

نور خورشید

بهترین دماي نگهداري: 10+ الی 30+ درجه

نگهداري

بسته بندي                            

کیسه 20 کیلویی
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افزودنی مایع براي افزایش سرعت گیرش در هواي سرد

مناسب براي بتن هاي مسلح

ضد یخ مایع بتن

Concrete Anti Freeze
Admix A

F
3
0
0
0
-M

شرح

بتن ریزي در شرایط آب و هواي سرد همواره یکی از مشـــــکالت 

موجود براي مجریان محترم می باشد. آب و هواي سـرد موجب یخ 

زدن آب بتن و در نتیجه انبســـاط حجمی بتن بعد از سخت شدن 

خواهد شد که معضالت گوناگونی را براي بتن ایجاد خواهد نمود. با 

یخ زدن آب مخلوط، آن بخش از آب که می بایست در مخلوط بتنی 

با سیمان واکنش نشـــــان دهد، حذف می شود و در اصل آبی در 

مخلوط باقی نمی ماند که فرآیند هیدراسیون کامل شود و بتن فرم 

الزم را بگیرد. بنابراین فرآیند هیدراسیون دچار خلل شده و گیرش 

اولیه بتن اتفاق نمی افتد. یکی از راههاي جلوگیـري از یخ زدن آب 

مخلوط و حصـــول گیرش اولیه سریعتر، استفاده از ماده افزودنی 

ضـد یخ مایع بتن به عنوان شــتاب دهنده فرآیند هیدراســیون و 

افزاینده حرارت زایی بتن در شرایط آب و هواي سرد است. ضـد یخ 

مایع بتن مایعی بر پایه نیترات سدیم، کلســـــیم و مواد  افزودنی 

شـتاب دهنده واکنش هیدراسـیون اســت که براي بتن ریزي در 

سرماي شدید فرموله و طراحی شـده اسـت و گیرایی بتن را  از 12 

ساعت به 4  الی 5 ساعت تقلیل می دهد. این ماده مخصــــــوص 

استفاده در ساخت بتن هاي مســـــلح می باشد و هیچ گونه ماده 

خورنده که براي فوالد مضــــر باشد، در ترکیب آن وجود ندارد. با 

افزودن میزان مشـــخص از ماده ضد یخ مایع بتن به مخلوط بتنی 

میتوان شاهد واکنش سریعتر آب و سیمان بوده و در نهایت گیرش 

اولیه و مقاومت فشاري در مدت زمان کوتاهتري حاصل شود. 

خواص و اثرات

تشدید حرارت زایی بتن                           

افزایش سرعت هیدراسیون حدود 50 درصد

ممانعت از یخ زدن بتن در شرایط آب و هواي سرد و یخبندان

تسریع زمان گیرش اولیه

ممانعتا ز خوردگی فوالدب ه دلیل عدم وجودی ون کلر درفرموالسیون 

ضد یخ مایع بتن

سازگاري با انواع سیمان هاي پرتلند

دستیابی به مقاومت هاي اولیه و نهایی بتن در زمان کوتاهتر

کاربردها

مناسب براي ممانعت از یخ زدن بتن هاي مسلح و غیر مسلح

 مناسب براي بتن ریزي در مناطق سرد سیر و یخبندان

امکانت ولید وا جرايب تن در شرایط آب و هواییب ا  دماي 10- ت ا  5+

 گیرش سریع بتن جهت استفاده سریع از سازه بتنی و قالب ها  

مناسب براي بتن ریزي در شرایطی که افت سریع دما پیش بینی 

می گردد.

 انجام کارهاي ترمیمی در هواي سرد و یخبندان

مناسب براي ساخت و تولید بتن در کارخانجات تولید بتن پیش 

ساخته

براي گیرش بتن یا مالت الزم است که سیمان و آب واکنش نشان 

دهند تا بتن ســـخت شـــده و به مقاومت الزم برســــد. فرآیند 

هیدراسـیون سـیمان و آب در دماي زیر 5 درجه سـانتیگراد دچار 

کاهش سرعت محسـوسی خواهد شد. ماده افزودنی شیمیایی ضد 

یخ مایع بتن، فرآیند هیدراسیون را که واکنشی گرما زاست تسریع 

نموده و در صورت کنترل و رشد متعادل فرآیند گیرش، میتوان از 

یخ زدگی بتن با افزودن ضد یخ مایع بتن ممانعت به عمل آورد. 

مکانیزم اثر

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/2وزن مخصوص 3gr/cm

مایع

سفید مات

نداردیون کلر 

حدود 8 PH
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 روش مصرف

 ابتدا سطح قالب ها و آرماتورها را  از آب و برف و یخ بزدایید. در 

صورت امکان آنها را گرم نمایید تا دماي آنها به بیش از 5 درجه 

سانتیگراد برسد. 

 دقت نمایید تا هنگام بتن ریـــــزي، دماي بتـن از محدوده 6 

درجه سانتیگراد کاهش پیدا نکند. در صـورت امکان با پوشـش 

مناسب درجه حرارت بتن را حفظ نمایید.

مقدار ضد یخ بتن محاسـبه شـده با توجه به عیار بتن، با 2 برابر 
حجم از آب اختالط بتن رقیق شود. افزودنی رقیق شـده به بتن 

درحال اختالط به تدریج اضافه شود.
 این محصول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و پس 

از میکس کامل، بتن ریزي انجام شود. 

نکته: پیشــنهاد می شود به ازاي هر متر مکعب بتن، حداقل 1 
دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

 ضـــــد یخ بتن را می توان در هنگام تولید بتن به بچینگ و یا 
تراك میکسر اضافه نمود.

نکته: توجه شود به مقداري که ضد یخ بتن استفاده میشـود از 
آب بتن کاسته شود.

استاندارد

میزان مصرف

عیار 400عیار 350عیار c300دماي محیط بر حسب 

      1/5       2               2/5        0 تا 5-        

      2/52    53- تا 10-

      43    105- تا 15-

درصـد وزنی مصـــرف ضد یخ بتن بر اساس وزن سیمان 

عیارهاي مختلف بت:   مصرفی و درجه حرارت محیط در

ایمنی

نگهداري

بسته بندي                            

گالن  20 کیلویی

بشکه 220  لیتري

مخزن 1000  لیتري

این ماده در محدوده مواد ســـــمی ، آتش زا و خطرناك براي 

محیط زیست نمی باشد.

در صورت آلوده شدن چشم با آب سرد شستشو دهید.

درصورت برخورد با پوست یا چشم با آب شیرین فراوان شسـته 

شود.

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه

شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرماو تابش مســتقیم و طوالنی 

نور خورشید

بهترین دماين گهداري: 10+ ا لی 30+ درجه

آماده سازي:

افزودن محصول:

نکته2: عملکرد ضدیخ بتن مایع پس از ترکیب با بتن، با تأثیر در 

واکنش هیدراسیون مشـــخص میشــــود. الزم به ذکر است که 

محصـول در دماي 10+ الی 30+ درجه سانتیگراد نگهداري شود. 

در غیر اینصـــورت در صورت نگهداري در دماي پایین امکان یخ 

زدگی وجود دارد. در صورت یخ زدن محصول توسط اعمال حرات 

غیر مستقیم آن را ذوب نموده و مورد استفاده قرار دهید.

میزان مصــرف ضد یخ بتن به برودت هواي محیط در هنگام بتن 

ریزي و 8  الی 12 ساعت بعـد از بتـن ریزي و همچنین عیار بتن 

بســـــتگی دارد. لذا پیش بینی تغییرات دماي محیط به منظور 

تعیین دقیق مقدار مصرف باید همواره مورد توجه قرار بگیرد. 

نکته 1: استفاده صرف از ضدیخ بتن مایع نمی تواند متضمن عدم 

یخ زدن بتن باشــد. الزم اســـت پس از اتمام بتن ریزي مقاطع، 

توسـط پوشـش مناسـب پوشـیده شـود و ملزومات عمل آوري و 

نگهداري از بتن در هواي سرد مطابق آئین نامه اجرا شود.
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افزودنی مایعب راي افزایش سرعت گیرش در هواي سرد

مناسبب رايب تن هاي غیر مسلح

Mortar Liquid Anti Freeze
Admix

ضد یخ مایع مالت

شرح

یخ زدن بتن همواره یکیا ز معضــــالت بتن ریزي در شرایط آب و 

هواي ســــرد می باشـــــد. به طور معمول بتن در دماهاي پایین 

مقاومتهاي کمتري نســـــبت به بتن ریزي در شرایط آب و هوایی 

نرمال خواهد داشت. بتن و یا مالتی که حتی یک بار در سـنینا ولیه 

گیرش یخ زده باشد، نسبت به بتن محافظت شده در برابر یخ زدگی، 

شرایط بسـیار ضعیف تري خواهد داشت. الزما ست که بتن یا مالت 

ا سـت در دماهاي پایینا جرا شـود،  سیمانکاري در شرایطی که قرار

در برابرا حتمال یخ زدگیا یمن شود.  

ضد یخ مایع مالت، محصــــولی مایع، بر پایه کلراید، نیترات هاي 

سـدیم و کلســـیم و مواد افزودنی شتاب دهنــده فرموله و تولید 

شــده اســت و با  افزودن به مخلوط بتن یا مالت، موجب افزایش 

سـرعت گیرایی و افزایش سـرعت فرآیند هیدراسـیون می شـود .  

ماده افزودنی ضد یخ مایع مالت، گیرایی بتن را  از 12 سـاعت به 4 

الی 5 ساعت تقلیل می دهد. این ماده مخصوص استفاده در ساخت 

بتن هاي غیر مســلح می باشد. یخ زدن بتن پیش از رسیدن خمیر 

بتن به گیرش اولیه و کســب مقاومتهاي اولیه مورد انتظار، موجب 

انبســاط حجمی خمیر سیمان خواهد شد که ناشی از یخ زدن آب 

موجود در مخلوط بتنی اسـت که قبل از رسـیدن به گیرش اولیه و 

دســـــتیابی به مقاومت هاي اولیه، که قرار بود در فرآیند واکنش 

هیدراسیون شـرکت کند ولی با توجه به برودت هوا یخ زده اسـت و 

به همین دلیل سـیمان داخل مخلوط واکنش هیدراســیون انجام 

نمی دهد و گیرش به تعویق می افتد. بنابراین با توجه به آب یخ زده 

که در فرآیند هیدراسیون شرکت داده نشده، پس از افزایش دماي 

محیط و با  آب شدن آب منجمد، فرآیند هیدراسیون آغاز می شود 

که نیاز به ویبره مجدد خواهد داشت و طبعاً مقاومتهاي کسب شده 

ضـعیفی حاصـل خواهد شـد. بنابراین چنانچه یخ زدن بتن قبل از 

گیرش و کسب مقاومت هاي الزم اولیه رخ دهد، آسیب هاي جدي 

به بتن وارد خواهد شـد، ولی چنانچه این یخ زدگی پس از گیرش و 

حصول مقاومت اولیه مطلوب صورت گیرد ، بتن تحمل بیشتري در 

برابر یخ زدن خواهد داشـت. دقت شـود که ضــد یخ مالت به دلیل 

داشتن کلراید در فرموالسیون خود، براي استفاده در بتن مســـلح 

مناسب نمی باشد و موجب خوردگی میلگردها و در نهایت تخریب 

بتن خواهد شــد. ضـــد یخ مایع مالت براي افزودن به مالت هاي 

سیمانکاري و بتن هاي غیر مسلح مناسب است.

خواص و اثرات

تشدید حرارت زایی مالت

امکان بهره برداري سریعتر از سازه 

تسریع زمان گیرش اولیه

سازگار با انواع سیمان هاي پرتلند 

افزایش مقاومت اولیه و نهایی بتن 

افزایش سرعت هیدراسیون               

کاربردها

جهت جلوگیري از یخ زدن بتن هاي غیر مسلح 

شن ریزي در مناطق سرد و یخبندان 

تسریع در گیرش بتن جهت استفاده سریع از سازه بتنی و قالب  

مناسب براي زمانی که افت سریع دما پیش بینی می گردد. 

انجام کارهاي ترمیمی در هواي سرد و یخبندان 

براي گیرش بتن یا مالت الزم اســت که ســیمان و آب، واکنش 

نشـــان دهند تا بتن سخت شده و به مقاومت الزم برسد. فرآیند 

هیدراسیون سـیمان و آب در دماي زیر 5 درجه سـانتیگراد دچار 

کاهش سرعت محسوسی خواهد شد. ماده افزودنی شیمیایی ضد 

یخ مایع مالت، فرآیند هیدراسیون را که واکنشـــی گرما زاست، 

تســریع نموده و در صورت کنترل و رشد متعادل فرآیند گیرش، 

میتوان از یخ زدگی بتن با  افزودن ضــد یخ مایع ممانعت به عمل 

آورد. 

مکانیزم اثر

A
F
3
0
0
0
-C
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/1وزن مخصوص 3gr/cm

مایع

آبی

داردیون کلر 

حدود 7 PH

 روش مصرف

   مقدار ضد یخ مایع مالت محاسبه شـده با توجه به عیار بتن، با 2 

برابر حجم از آب اختالط بتن رقیق شـود. افزودنی رقیق شــده به 

بتن درحال اختالط به تدریج اضافه شود.

   این محصـول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و پس 

از میکس کامل، بتن ریزي انجام شود. 

نکته: پیشـــنهاد می شود به ازاي هر متر مکعب بتن، حداقل 1 

دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

   این ماده را مـی توان در هنگام تولید بتن به بچینگ و یا تـراك 

میکسر اضافه نمود.

توجه گردد ماده افزودنی ضد مایع مالت مستقیم روي سیمان 
خشک ریخته نشود.  

میزان مصرف ضد یخ مالت، به برودت هواي محیط در هنگام بتن 

ریزي و 8  الی 12 ساعت بعـد از بتـن ریزي و همچنین عیار بتن 

بســـــتگی دارد. لذا پیش بینی تغییرات دماي محیط به منظور 

تعیین دقیق مقدار مصرف باید همواره مورد توجه قرار بگیرد. 

میزان مصرف

عیار 400عیار 350عیار c300دماي محیط بر حسب 

      1/5       2               2/5        0 تا 5-        

2/5    53- تا 10-

4    105- تا 15-

درصـد وزنی مصــرف ضد یخ بتن بر اساس وزن سیمان 

مصـرفی و درجه حرارت محیط در عیارهاي مختلف بتن: 

2      

3      

ایمنی

این ماده در محدوده مواد ســــــمی، آتش زا و خطرناك براي 

محیط زیست نمی باشد.

در صورت آلوده شدن چشم با آب سرد شستشو دهید.

درصورت برخورد با پوست یا چشم با آب شیرین فراوان شسـته 

شود.

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود .

نگهداري

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه 

شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مســــــتقیم و 

طوالنی نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري : 10+  الی 30+  درجه

بسته بندي                            

گالن  20 کیلویی

بشکه 220  لیتري

مخزن 1000  لیتري

استاندارد
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افزودنی پودريب راي افزایش سرعت گیرش در هواي سرد

مناسبب رايب تن هاي غیر مسلح

Mortar Powder Anti Freeze
Admix

ضد یخ پودري مالت

A
F
3
0
0
0
-P

شرح

یخ زدن بتن و مالت و متعاقب آن آب شـــــدن بتن یخ زده پس از 

سخت شدن، همواره یکی از معضـالت مهم در مورد دوام بتن است 

که الزام ممانعت از یخ زدگی بتن تازه و همچنین شرایط بتن ریزي 

در شــرایط آب و هواي ســرد را مورد بررســی قرار می دهد. ماده 

افزودنی ضد یخ پودري، افزودنی مناسب بر پایه کلرایدهاي کلسیم 

و نمک هاي معدنی جهت تسریع در گیرش و تشدید حرارت زایی، 

که با نســبت هاي خاصی جهت بتن ریزي در هواي سرد، فرموله و 

تولید و عرضـه می گردد. به دلیل وجود یون کلر در فرموالســیون 

ضد یخ بتن، جهت استفاده در بتن هاي مســلح توصیه نمی گردد. 

این محصول مخصـوص استفاده در مالت هاي سیمانی و بتن هاي 

غیر مسلح می باشد. الزم به توضیح است که در شرایط بتن ریزي و 

یا مالت ریزي در شرایط آب و هواي سرد، چنانچه بتن یا مالتی که 

هنوز به گیرش اولیه خود نرسـیده، بر اســاس برودت هوا یخ بزند، 

موجب افزایش حجم کل بتن یا مالت، در نهایت یخ زده خواهد شد 

که این امــــر در نتیجه یخ زدن آب مخلوط اتفاق خواهد افتاد. در 

پیامد یخ زدن بتن به دلیل اینکه مقدار آبــی که باید در فـــرآیند 

هیدراسیون واکنش نشان می داده، یخ زده است، در نتیجه گیرش 

و سـخت شـدن، بتن را دچار تأخیر خواهد نمود. تا زمانی که درجه 

حـرارت محیط کاهش نیابد، عمل گیـرش اتفاق نمـی افتد (توجه 

فرمایید پس از آنکه آب یخ زده داخل مخلوط ذوب شــد، بتن باید 

مجدداً ویبره شود) در این حالت هم انبساطی که در حالت یخ زدن 

ایجاد شده است، موجب خواهد شـد که بتن و مالت با حجم زیادي 

از منفذهاي موجود داخل مخلوط، گیرش خود را به دست آورد که 

این سرعت گیرش نیز حصول مقاومت مطلوب را دچار خلل خواهد 

نمود و به طبع شاهد افت مقاومت خواهیم بود. بنابراین چنانچه یخ 

زدن بتن قبل از گیرش و کســب مقاومت هاي الزم اولیه رخ دهد. 

آســیب هاي جدي به بتن وارد خواهد شـــد ولی چنانچه این یخ 

زدگی پس از گیرش و حصـول مقاومت اولیه مطلوب صورت گیرد، 

بتن تحمل بیشتري در برابر یخ زدن خواهد داشت.  

خواص و اثرات

افزایش سرعت گیرش و سخت شدن بتن و مالت 

افزایش حرارت زایی بتن 

تأمین زودرس مقاومت اولیه 

افزایش انسجام و دوام بتن و مالت در برابر یخبندان 

براي گیرش بتن یا مالت الزم اســت که ســـیمان و آب واکنش 

نشـــان دهند تا بتن سخت شده و به مقاومت الزم برسد. فرآیند 

هیدراسیون سیمان و آب در دماي زیر 5 درجه سـانتیگراد، دچار 

کاهش سرعت محسوسی خواهد شد. ماده افزودنی شیمیایی ضد 

یخ پودري مالت، فرآیند هیدراسیون را که واکنشــی گرما زاست 

تســریع نموده و در صورت کنترل و رشد متعادل، فرآیند گیرش 

میتوان از یخ زدگی بتن با  افزودن ضــــد یخ پودري ممانعت به 

عمل آورد. 

مکانیزم اثر

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

2/1وزن مخصوص 3gr/cm

پودر

سفید

داردیون کلر 

حدود 7 PH

کاربردها

مناسب براي ساخت و اجراي بتن درمناطق سرد و یخبندان
 مناسب براي ساخت و اجراي بتن در مواقعی که افت سریع دماي 

محیط پیش بینی می گردد. 
گیرش سریع بتن جهت استفاده سریع از سازه بتنی 

استفاده در بتن هاي غیر مسلح به علت داشتن یون کلراید
مناسب براي تولید قطعات پیش ساخته بتنی

مناسب براي ساخت مالت سیمانکاري در آب و هواي سرد 
و یخبندان
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 میزان مصرف

میزان مصــــرف ضد یخ پودري مالت به برودت هواي محیط در 

هنگام بتن ریزي و 8  الی 12 ســــــــاعت بعـد از بتـن ریزي و 

همچنین عیار بتن بســـتگی دارد. لذا پیش بینی تغییرات دماي 

محیط به منظور تعیین دقیق مقدار مصـــرف همواره مورد توجه 

قرار بگیرد. به طور نرمال درصد وزنی مصـــــرفی ضد یخ پودري 

مالت بر اساس وزن سیمان مصــــرفی در عیارهاي مختلف بتن 

مطابق جدول زیر محاسبه می شود. 

عیار 400عیار 350عیار c300دماي محیط بر حسب 

      1/5       2               2/5        0 تا 5-        

      2/52    53- تا 10-

      43    105- تا 15-

ایمنی
این ماده در محدوده مواد ســــــمی، آتش زا و خطرناك براي 

محیط زیست نمی باشد.

در صورت آلوده شدن چشم با آب سرد شستشو دهید.

درصورت برخورد با پوست یا چشم با آب شیرین فراوان شسته 

شود.

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود .

نگهداري

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه 

شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مســتقیم و طوالنی 

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري: 10+  الی 30+  درجه 

بسته بندي                            

کیسه  20 کیلویی

1-  مقدار ضـد یخ پودري مالت محاسـبه شــده با توجه به عیار 

بتن، با 2 برابر حجم از آب اختالط بتن رقیق شود. افزودنی رقیق 

شده به بتن درحال اختالط به تدریج اضافه شود.

2-  این محصــول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و 

پس از میکس کامل، بتن ریزي انجام شود.

نکته: پیشـــنهاد می شود به ازاي هر متر مکعب بتن، حداقل 1 

دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

روش مصرف

استاندارد
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