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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/30 الی 1/35وزن مخصوص 3gr/cm

دوغاب غلیظ یا ژله اي 

خاکستري تیره

کمتر از 3 دقیقهزمان گیرش اولیه 

حدود 8 PH

نداردیون کلر 

استاندارد

روش مصرف

ژل ضد یخ بتن را به دو طریق می توان به بتن افزود:

1-  این محصـول را با کل و یا بخشـی از آب اختالط بتن ترکیب 

نمایید و سپس به مصالح خشک بیافزایید و میکس نمایید.

2-  ژل ضد یخ بتن را می توان بعد از افزودن کلیه اجزاي سازنده 

مخلوط بتنی به طرح اختالط افزود. 

نکته: در نظر داشته باشید که استفاده صـرف از ژل ضـد یخ بتن، 

نمی تواند این انتظار را ایجاد کند که بتن یخ نـزند. این ماده فقط 

در فرآیند هیدراسیون تأثیر گذاشته و گیرش را سریعتر می کند. 

پس از اتمام بتن ریزي باید اصـــول کیورینگ و نگهداري از بتن 

تازه در شرایط آب و هواي سرد رعایت شود.

نکته: توجه شـــود که به ازاي هر متر مکعب بتن باید حداقل 1 

دقیقه عملیات میکس صورت پذیرد.

 میزان مصرف

میزان مصرف ژل ضد یخ بتن با انجام مطالعات دقیق آزمایشگاهی 

مشــخص می شود، ولی به طور معمول میزان استفاده از ژل ضد 

یخ بتن 5 تا 8 درصد وزن سیمان مصــرفی است. توجه نمایید که 

براي حصول مقاومت فشـاري باال و دستیابی به بتنی توانمند باید 

قبل از افزودن ژل ضد یخ بتن 10 تا 15 درصد از آب طرح اختالط 

را کاهش داد. میزان افـزودن این ماده به مخلوط بتنـی با توجه به   

برودت هواي محیطی، در میزان زودگیري تاثیر بسزایی دارد.

ایمنی

هنگام کار با هرگونه ماده شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک 

ایمنی استفاده شود.

این ماده جزء مواد سمی و خطرناكب راي محیط زیستن میب اشد. 

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشــــــم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.

نگهداري

بسته بندي                            

سطل 25 کیلویی

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه

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

نور خورشید

بهترین دماي نگهداري: 10+  الی30+ درجه


