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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.


