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 ضد یخ بتن مسلح

Bsmantifz-RE 

 

 شرح:

 

با افزودني بدون كلراید و بر پایه تركيبات نيتروژني ميباشد ، مواد نيتروژني و كلسيم نيتروژني  یک Bsmantifz-REضد یخ 

كه مصرف منابع علمي بعنوان موادی كه بازدارنده خوردگي ميباشند نيز مطرح شده اند، بر خالف مواد پایه كلرایدی استناد به 

 است. آنها موكداً از طرف منابع علمي و استانداردها در بتن مسلح منع گردیده

 

 كاربردها:

 

 مسلح در شرائط بتن ریزی در هوای سرد نيانواع سازه های بت

 

 توجه:

ی سرد و رعایت الزامات بتن ریزی در هوا ،به بتن ریزی در مناطق سردسيرامي انواع ضد یخها م كمک این ضد یخ و تمغعلير

رعایت شرائط آیين نامه ای نباید فراموش شود. باید به خاطر داشته باشيد مصرف ضد یخ فقط یک اقدام تکميلي است و نباید 

در مناطق سرد سير را از چشم دور داشت .كيورینگ و دیگر عوامل توجيه شده برای بتن ریزی  در مانند تمهيدات بتن ریزی

 در این رابطه مشاوره نمایيد. بتن شيمي ماهانا متخصصين صورت نياز به مشاور ميتوانيد ب

 

 مزایا:
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 صنعتي برای بتنهای مسلح ساخته شده و با حداكثر غلظت باعث ميشود-این ضد یخ بر اساس بهترین مواد معرفي شده علمي

يچ عنوان از مواد ه این ضد یخ به ساختبدون عوارض جانبي نزدیک شوید.در ،نتيجه مطلوب به كمترین ميزان مصرف با

 كلرایدی كمک گرفته نشده.

 

 :بسته بندی

 

كيلوگرمي آماده تحویل است و در صورت نياز به صورت فله یا هر شکلي كه 25و20های  در گالن Bsmantifz-REضد یخ 

 مشتری نياز دارد تحویل خواهد شد.

 

 دستورالعمل مصرف:

 

در هنگام ساخت اضافه فرمائيد در صورتي كه خواسته باشيد ميتوانيد این ماده  وزن سيمان مصرفي به بتن %5الي %1به ميزان 

را قبل از مصرف بتن به تراك ميکسر اضافه فرمائيد كه در این صورت حتماً باید ميزان مصرف ضد یخ را از آب مصرفي در 

 بچينگ كاسته باشيد ،تا ميزان آب به سيمان طرح اختالط تغيير ننماید.

گذر از دمای محيط و عيار سيمان مصرفي به خصوصيات سيمان مصرفي وابستگي  Bsmantifz-REمواد افزودني ميزان مصرف 

 .زیادی دارد ولي جهت یک راهنمائي ابتدائي در شروع تست های مربوطه مي توان از جدول زیر كمک گرفته شود
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 محدوده دما

 ميزان مصرف برحسب در صد وزن سيمان

 

 400عيار  350عيار  300عيار 

 %5/1 %2 %5/2 -5تا0

 %2 %3 %5/3 -10تا -5

 %3 %4 %5 -15تا  -10

 

 

 


