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 ضد یخ بتن مسلح

BSM antifz-RE-350 

 

 رح:ـش

 

با  -c˚8 تا  0 كه در محدوده دمايی بين بتن شيمی ماهاناپتيمايز شده ترين ضد يخ بتن مسلح از نظر اقتصادي در محصوالت 

نيز مورد استفاده   -  c˚ 10می باشد. گرچه اين ضد يخ تا   bsm antifz-RE-350ضد يخ  دكمترين هزينه قابل مصرف  باش

 15تا   -c˚8 دمايی   نی بودن شرايط محيطی براي محدودهقرارگرفتند، ولی پيشنهاد می گردد با توجه به غير قابل پيش بي

˚c-   گردداز جمله ژل هاي ضد يخ استفاده  بتن شيمی ماهاناز محصوالت ديگر . 

باشد ، مواد نيتروژنی و كلسيم  افزودنی بدون كلرايد و بر پايه تركيبات نيتروژنی می يک  bsm antifz-RE-350ضد يخ 

منابع علمی بعنوان موادي كه بازدارنده خوردگی ميباشند نيز مطرح شده اند، بر خالف مواد پايه كلرايدي با استناد به نيتروژنی 

 است. رف منابع علمی و استانداردها در بتن مسلح منع گرديدهكه مصرف آنها موكداً از ط

 

 كاربردها:

 

  -c˚ 10 با برودت محيطی حداكثر  ط بتن ريزي در هواي سردمسلح در شراي نیانواع سازه هاي بت
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 توجه:

 

در هواي سرد و  رعايت الزامات بتن ريزي،به بتن ريزي در مناطق سردسيرها  امی انواع ضد يخم كمک اين ضد يخ و تمغعلير

رعايت شرائط آيين نامه اي نبايد فراموش شود. بايد به خاطر داشته باشيد مصرف ضد يخ فقط يک اقدام تکميلی است و نبايد 

در .ناطق سرد سير را از چشم دور داشتمكيورينگ و ديگر عوامل توجيه شده براي بتن ريزي  در مانند تمهيدات بتن ريزي

 در اين رابطه مشاوره نماييد. بتن شيمی ماهانانيد با متخصصين صورت نياز به مشاور ميتو

 

 مزايا:

هاي مسلح ساخته شده و با حداكثر غلظت باعث  صنعتی براي بتن-اين ضد يخ بر اساس بهترين مواد معرفی شده علمی

از  ميشود با كمترين ميزان مصرف به نتيجه مطلوب، بدون عوارض جانبی نزديک شويد.درساخت اين ضد يخ به هيچ عنوان

مواد كلرايدي كمک گرفته نشده، ولی در فرموالسيون اين ماده غلظت مواد مؤثر به شکلی طراحی گرديده كه در مواجه با 

 نيز اين ماده منجمد نگردد قابليت مصرف خود را از دست ندهد. -c˚10 ط نگهداري تا شراي

 

 :بسته بندي

 

كيلوگرمی آماده تحويل است و در صورت نياز به صورت فله  20 با وزن ناخالص هاي در گالن  bsm antifz-RE-350ضد يخ 

 يا هر شکلی كه مشتري نياز دارد تحويل خواهد شد.

 

 رف:دستورالعمل مص

توانيد اين  % وزن سيمان مصرفی به بتن در هنگام ساخت اضافه فرمائيد در صورتی كه خواسته باشيد می 5 % الی2 به ميزان 

ماده را قبل از مصرف بتن به تراك ميکسر اضافه فرمائيد كه در اين صورت حتماً بايد ميزان مصرف ضد يخ را از آب مصرفی 

 آب به سيمان طرح اختالط تغيير ننمايد.در بچينگ كاسته باشيد ،تا ميزان 
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گذر از دماي محيط و عيار سيمان مصرفی به خصوصيات سيمان مصرفی   bsm antifz-RE-350ميزان مصرف مواد افزودنی 

 .وابستگی زيادي دارد ولی جهت يک راهنمائی ابتدائی در شروع تست هاي مربوطه می توان از جدول زير كمک گرفته شود

 

 

 محدوده دما

 ميزان مصرف برحسب در صد وزن سيمان

 

 400عيار  350عيار  300عيار 

 % 2 % 2.5 % 3  2 –تا  0 

 % 2.5 % 3.5 % 4  - 5  تا  -2 

 % 4 % 4.5 % 5 -10   تا  - 5

 

 


