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 SP-Accelerator.R.Shotزودگیر شاتکریت مایع 

 زودگیر کننذه مایع قوی برای بتن پاششی به روش مرطوب

 : شرح محصول
تشای ػولیات تتي  SP-Accelerator.L.Shotصٍدگیش ضاتکشیت هایغ 

گیشد ٍ تِ کسة هقاٍهت کَتاُ هذت ٍ تلٌذ  ادُ قشاس هیپاضطی هَسد استف

تشای ػولیات تتي پاضطی تصَست هشطَب  هذت کوک هی ًوایذ. ایي هحصَل

تسیاس ایذُ آل هی تاضذ ٍ هقذاس هصشف آى تا تَجِ تِ هذت صهاى گیشش ٍ 

 سخت ضذى ، هتغییش است.

 خواص و اثرات :
 تسشیغ دس ٍاکٌص ّیذساسیَى 

 فاقذ اثشات هٌفی تش آسهِ ساصُ تتٌی 

 تتي پاضطی تصَست هشطَب تشای ضخاهت ّای کن ٍ صیاد 

 جلَگیشی اص یخ صدى تتي ٍ هالتٍ  تي سیضی دس َّای سشدهٌاسة تشای ت  

 ِحصَل هقاٍهت فطاسی صٍدسس دس سٌیي اٍلی 

 افضایص چسثٌذگی تیي رسات 

 ُافضایص ایوٌی هحیط ٍ فاقذ ّش گًَِ خطش دس هحیط کاسگا 

 ُایجاد پَستِ دائوی ضاتکشیت ضذ 

 گزاسی سشیغ ساصُتاس 

 کاّص ّضیٌِ ّای حول ٍ ًقل 

 دى قالة ّاکاّص صهاى تاص کش 

 موارد کاربرد :

      هٌاسة جْت تتي سیضی تا ّذف افضایص هقاٍهت ّاای کَتااُ هاذت ٍ تلٌاذ

 هذت

 هٌاسة جْت ػولیات تؼویشی هقاطغ تتٌی 

 ساخت تًَل ، الیٌیٌگ کاًال ّا 

 هقاطغ سٌگی ٍ خاکی ضیثذاس،  تثثیت صخشُ ّا دس هؼادى 

 حفاسی دس صهیي ّای سست ٍ ضؼیف 

 یی دس یک هشحلِایجاد پَضص آستش ٍ ًْا 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
  هایغ حالت فیضیکی

  کشم سًگ

gr/cmٍصى هخصَظ 
3 05/0 ±  4/1 

 کوتش اص هحذٍدُ استاًذاسد یَى کلش

 

 مصرف : دستورالعمل
پیص اص استفادُ اص هحصَل اص تویض تَدى ٍ ػاسی تَدى تکِ ّای سست دس 

هی گشدد تشای جلَگیشی اص  سطح صیشکاس اطویٌاى حاصل ًواییذ. پیطٌْاد

   ، اص سیواى تاصُ استفادُ ًواییذ.اثشات هٌفی دس ٌّگام گیشش هخلَط تتٌی 

 SP-Accelerator.L.Shot صٍدگیش ضاتکشیت هایغتا تَجِ تِ حساس تَدى 

تِ ًَع سیواى ، تْتش است اص سیواى پشتلٌذ استفادُ ًواییذ کِ هَجة گیشش 

 هی ضَد.ٍ هقاٍم دس تشاتش سَلفات  سشیؼتشی ًسثت تِ سیواى ّای تشکیثی

ساػتِ سا تذٍى اضافِ کشدى  24تواهی هَاسد اسصیاتی صهاى گیشش ٍ هقاٍهت 

هایغ کٌتشل کٌٌذُ ّیذاسسیَى تِ کوک هالت آصهایطی ٍ آییي ًاهِ اسٍپایی 

EFNARC  .اًجام دّیذ 

ًسثت آب  پیطٌْاد هی گشدد اگش ّذف هقاٍهت ّای صٍدسس خیلی صیاد تاضذ،

دس ًظش گشفتِ ضَد. چشاکِ تا ًسثت آب تِ سیواى  4/0تِ سیواى کوتش اص 

کوتش، هقذاس صٍدگیش کٌٌذُ کوتشی استفادُ هی ضَد ٍ هی تَاى ػالٍُ تش 

 اجشای الیِ ّای ضخین تش حتی دس سقف ، صهاى گیشش سا ًیض سشػت تخطیذ.

ّوضهاى تا ایي ًکتِ: هی تَاى اص صٍدگیش کٌٌذُ ّای غیش قلیایی تِ طَس 

 هحصَل استفادُ ًوَد ٍلی ًثایذ آى ّا سا تصَست هخلَط ضذُ ًگْذاسی کشد.

 مقذار مصرف :
تِ هَاسدی  تسیاس ٍاتستِ SP-Accelerator.L.Shotتْیٌِ  هیضاى هصشف

. اها تا تَجِ تِ هی تاضذَّا ٍ ٍیژگی ّای سیواى دهای چَى : دهای تتي ، 

دسصذ ٍصى  7تا  3قذاس هصشف تیي صهاى گیشش ٍ هقاٍهت اٍلیِ دلخَاُ ه

سیواى هتغییش است. دس ًظش داضتِ تاضیذ کِ هقذاس هصشف تیطتش هَجة 

 .کاّص هقاٍهت ًْایی هی گشدد

 استانذارد :
 :داسد هطاتقت صیش استاًذاسدّای تا هحصَل ایي

  ASTM C1398/ASTM C1141/EN 934-5/ISIRI 12601/ 

ISIRI 2930-5 

 شرایط نگهذاری:
 دسجِ ساًتیگشاد  35تا  5اص تاتص ًَس خَسضیذ ٍ دس دهای تِ دٍس 

 مذت نگهذاری :
 تٌذی اٍلیِ یک سال دس تستِ

 نوع بسته بنذی:
 کیلَگشهی 250تطکِ  –کیلَگشهی  25گالي 

 نکات ایمنی :

گاشدد.   استفادُ اص ػیٌک، دستکص ٍ لثاس کاس دس صهاى اجشا تَصیِ های 
ضستطاَ  تالفاصلِ تا آب فاشاٍاى  ّاى ، ٍ یا د ، چطن دس صَست تواس تا پَست

 . تِ پضضک هشاجؼِ ضَد دس صَست لضٍم ٍ دادُ

 


