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BSM shot  

Accelerator for concrete(shotcrete) 

 

 شرح 

 BSM shot  باشد كه سرعت هيدراتاسيون را باال می برد و  بر پایه مواد تسریع كننده گيرش سيمان می ماده ای

افزایش یافته و گيرش نهایی آن نيز به طور قابل مالحظه ای تسریع به همين علت مقاومت اوليه مخلوط به سرعت 

ميشود.همچنين موجب كاهش خطرات ناشی از تغييرات سریع دما و كاهش زمان الزم جهت نگهداری و محافظت 

گردد . افزایش دمای هيدراتاسيون و كاهش خطر یخ زدگی بتن پاششی از خواص اثر بخش دیگر این ماده  از بتن می

 باشد.می 

 

 موارد كاربرد 

 ی یا شاتکریتشبتن پاش .1

 بتن ریزی در سطوح شيب دار  .2

 استفاده در محل هایی كه امکان قالب بندی وجود ندارد .3

 مسدود نمودن سریع درزهای بتن درمحل نفوذ آب .4

 افزایش چسبندگی بتن .5

 و انجام كارهای ترميمی در سازه های بتنی تقویت سازه های بتنی  .6

    ها خاكریزها و گودبرداری،آب روها  ، تونل ها،تثبيت بدنه كانال ها  .7

                                                                    

 مزایا و برجستگيهای ویژه 

 كاهش ریزش مصالح .1

 های قوسی شکل وانحنا دار سهولت اجرای سقف .2

 افزایش چسبندگی بتن .3

 دود كردن سریع درزهمسآب بندی كردن سطوح و  .4
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 مشخصات فنی 

 رنگ: خاكستری

 شکل ظاهری:پودر

 

 مقدار مصرف 

 2/0بر حسب عيار بتن ،نوع سيمان مصرفی،زمان گيرش الزم و دمای محل اجرا توصيه به مصرف 

گردد از  بدست آوردن ميزان دقيق مصرف توصيه می % وزن سيمان مصرفی ميگردد برای 2  الی  %

 استفاده شود. تا بهترین نتيجه حاصل گردد.بتن شيمی ماهان راهنمائی های كارشناسان فنی 

در روش خشک سيمان و مصالح سنگی و پودر شاتکریت با یکدیگر مخلوط و به وسيله فشار باد 

 گردد. اضافه میبه شيلنگ پاشش هدایت می شوند و در خروجی شيلنگ آب به آن 

 

 بسته بندی  

 .قابل تحویل است شماكيلوگرمی و یا بسته بندی مورد نظر 25و10 در كيسه های

 

 

 طریقه نگهداری 

خشک و سرپوشيده و در بسته بندی اوليه و دور از هوا و تابش مستقيم و طوالنی مدت در محيط 

 توان نگهداری كرد. نور خورشيد و یخبندان تا یکسال می

 

 

 نکات ایمنی 

شدیدًا قليایی است و تماس آن با پوست و خصوصًا چشم مضر است ،تنفس پودر این   BSM shotماده 

دارد ، خوردن و بلعيدن این ماده نيز شدیداً خطرناك است لذا هنگام  ماده روی سيستم بدن تاثير منفی

 اسب ،عينک و دستکش الزامی است .كار با این ماده استفاده از ماسک من
 


