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 SP-Runshot.Lزودگیر کننذه دوغاب 

 تسریع دهنذه واکنش هیذراسیون/حصول مقاومت اولیه زودرس دوغاب

 : شرح محصول
 

ًَعی افشٍدًی تسزیع دٌّذُ ٍاکٌص  SP-Runshot.L سٍدگیز کٌٌذُ دٍغاب

ّیذراسیَى سیواى هی تاضذ کِ تذٍى ایجاد اثزات ًاهطلَب ، هَجة حصَل 

ش سزیع دٍغاب ، تتي ٍ هالت هی گزدد. ایي هقاٍهت اٍلیِ سٍدرس ٍ گیز

تز پایِ ًیتزات تَلیذ هی ضَد لذا تزای استفادُ در  سٍد سخت ضًَذُ هحصَل

 فضاّای تستِ ًیش تالهاًع است.

دٍغاتْای تشریقی در استفادُ در ،  SP-Runshot.Lّذف اس تَلیذ 

 هی تاضذ.عولیات تحکین گَد 

 

 خواص و اثرات :
 

 هقاٍهت سٍدرس 

 گیزش اٍلیِ دٍغاب تسزیع 

  رٍس 3رٍس تِ  7کاّص سهاى کطص استزًذّا اس 

 کاّص ًسثت آب تِ سیواى دٍغاب تشریقی 

 

 موارد کاربرد :
 

     هٌاسة تزای استفادُ در دٍغاب ّای تشریقی در عولیاات ًیلیٌاو ٍ تحکاین

 گَد 

 آتثٌذ پزدُ ّای هٌاسة تزای استفادُ در دٍغاب ّای تشریقی 

 ّای دارای خاک رسیگواًِ  هٌاسة تزای استفادُ در 

 هٌاسة تزای استفادُ در گواًِ ّای تا آب سیزسهیٌی سیاد 

 هٌاسة تزای استفادُ در َّای سزد جْت تسزیع در گیزش اٍلیِ دٍغاب 

 
 
 

 
 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
  هایع حالت فیشیکی

  تی رًو هتوایل تِ سرد رًو

gr/cmٍسى هخصَظ 
3 05/0 ±  35/1 

 درصذ 1/0تز اس کو یَى کلز

PH 1 ±  9 

 ًیتزات تٌیاى ضیویایی

 

 مقذار مصرف :
هذت تِ هَاردی چَى :  تسیار ٍاتستِ SP-Runshot.Lتْیٌِ  هیشاى هصزف

سهاى گیزش ٍ هقاٍهت اٍلیِ هَرد ًظز ٍ ًیش ٍاکٌص سایی سیواى هصزفی هی 

ت اها تطَر کلی هقذار هصزف ایي هحصَل در دٍغاب ّای تشریقی جْ. تاضذ

 ٍسى سیواى هتغییز است.  درصذ 1الی  5/0عولیات ًیلیٌو تیي 

 استانذارد :
 :دارد هطاتقت سیز استاًذارد تا هحصَل ایي

  ASTM C494 

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

 مذت نگهذاری :
 تٌذی اٍلیِ یك سال در تستِ

 نوع بسته بنذی:
 کیلَگزهی  22الي گ

 نکات ایمنی :

گازدد.   استفادُ اس عیٌك، دستکص ٍ لثاس کار در سهاى اجزا تَصیِ های 
ضستطاَ  تالفاصلِ تا آب فازاٍاى  ٍ یا دّاى ،  ، چطن در صَرت تواس تا پَست

 . تِ پشضك هزاجعِ ضَد در صَرت لشٍم ٍ دادُ
 
 
 

 


