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  SP-Runshot پودریشاتکریت زودگیر 

 پودر زودگیر کننذه قوی برای بتن پاششی به روش خشک

 : شرح محصول
هحصَلی سٍدگیز کٌٌذُ ٍ سٍد  SP-Runshot پَدریضاتکزیت سٍدگیز 

سخت ضًَذُ است کِ ّوچَى کاتالیشٍری تاػج تسزیغ ٍاکٌص ّیذراتاسیَى 

C3S  ٍC2S حصَلی غیزقلیایی است کِ هی ضَد. سٍدگیز ضاتکزیت پَدری ه

تزای ػولیات ضاتکزیت تِ رٍش خطکپاش تا ضخاهت ّای کن ٍ سیاد هَرد 

  استفادُ قزار هی گیزد.

 خواص و اثرات :
 ِتسزیغ در رًٍذ کسة هقاٍهت اٍلی 

 تسزیغ ٍاکٌص ّیذراتاسیَى 

  هیلیوتز رٍی دیَار ٍ سقف  100تا  10اهکاى اجزای الیِ ّایی تِ ضخاهت

 پاضصدر یک هزحلِ 

 فطاری اٍلیِ سٍدرس ٍ تاال یحصَل هقاٍهت ّا 

 افشایص دٍام تتي در هقایسِ تا سٍدگیز کٌٌذُ ّای سٌتی 

  کاّص هالت ریشضی در ػولیات تتي پاضی(Low Rebounding) 

 کاّص چطوگیز هقادیز جذاضذگی ، پس اس تتي پاضی 

 قاتل استفادُ در سقف ٍ تًَل ّایی کِ خطز ریشش دارًذ 

 در َّای سزد تتي ٍ هالتسدى  جلَگیزی اس یخ  

 تتي پاضی آساى ٍ چسثٌذُ در تواهی سطَح ػوَدی ٍ افقی 

  غیزقلیایی 

 ُتذٍى ایجاد سَختگی ّای پَستی در هحیط کارگا 

 

 موارد کاربرد :

 )تتي ّای پاضطی )ضاتکزیت 

 تتي ّای پاضطی در خاکْای ریشضی یا خاکْای دارای ًن ٍ رطَتت 

 ر یک هزحلِاجزای پَضص آستز ٍ ًْایی د 

 ػاهل تثثیت کٌٌذُ در ػولیات احذاث تًَل 

 هؼادى 

 تتي ریشی در َّای سزد 

 هٌاسة تزای ساخت تتي سطَح ضیة دار 

 ػولیات تؼویزی هقاطغ تتٌی ایجاد گیزش سزیغ ًظیز هٌاسة جْت 

 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
  پَدر حالت فیشیکی

  سفیذ رًگ

gr/cmٍسى هخصَظ 
3 05/0 ±  04/1 

 ًذارد کلزیَى 

 

 

 

 مقذار مصرف :
تسیار ٍاتستِ تِ  SP-Runshotضاتکزیت پَدری سٍدگیز  تْیٌِ هیشاى هصزف

ایي هقذار هصزف تطَر کلی هَاردی چَى : دهای تتي ٍ ًَع آى هی تاضذ . 

 سیواى هصزفی هی تاضذ. ٍسى درصذ 7تا  3تیي هحصَل 

 مصرف : روش
ضاتکزیت پَدری ، سطح سیز کار را ػاری اس تکِ ّای گیز دسٍهصزف  پیص اس

. ایي کٌیذسست کزدُ ٍ آى را تویش ًواییذ. سپس سطح را کوی هزطَب 

هحصَل را هی تَاى هستقیوا تا آب هخلَط ٍ تِ تتي اضافِ ًوَد ٍ یا هستقیوا 

 تِ هخلَط سیواى تا هصالح سٌگی خطک اضافِ کزد.

ًجام هی را ااًایت ، ػولیات تتي پاضطی در صَرتی کِ تا استفادُ اس دستگاُ گ

دّیذ ، سٍدگیز ضاتکزیت پَدری را تِ اجشاء خطک هخلَط اضافِ کٌیذ تا در 

 . گزددتواس تا آب در سز ًاسل هَجة تسزیغ ٍاکٌص ّیذراتاسیَى 

تا ًْایتا  3هتٌاسة تا هیشاى هصزف ایي هحصَل ، سهاى گیزش اٍلیِ در حذٍد 

 دقیقِ اًجام هی پذیزد. 12

 استانذارد :
 :دارد هطاتقت سیز ّایاستاًذارد تا هحصَل ایي

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

 ISIRI2930-5 

 شرایط نگهذاری:
 درجِ ساًتیگزاد 35تا  5تِ دٍر اس تاتص ًَر خَرضیذ ٍ در دهای 

 مذت نگهذاری :
 تٌذی اٍلیِ یک سال در تستِ

 نوع بسته بنذی:
 کیلَگزهی 20ِ کیس

 نکات ایمنی :

گيزدد.   استفادُ اس ػیٌک، دستکص ٍ لثاس کار در سهاى اجزا تَصیِ هيی 
ضستطيَ  تالفاصلِ تا آب فيزاٍاى  ٍ یا دّاى ،  ، چطن در صَرت تواس تا پَست

 . تِ پشضک هزاجؼِ ضَد در صَرت لشٍم ٍ دادُ

 

 


