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 SP-Antifreeze.s ضذیخ بتن ویژه

 ضذ یخ ویژه بتن های مسلح )افسودنی زودگیر کننذه فاقذ کلرایذ(

 : شرح محصول
ًَعی افسٍدًی ٍیژُ تا خاصیت زٍدگیر  SP-Antifreeze.sضذیخ تتي ٍیژُ 

وٌٌذگی است وِ تر پایِ ًیترات تَلیذ هی گردد. ایي هحصَل ترای ساخت 

وِ از یخ زدى ٍ یا تخریة تتي در دهاّای  تتي در سرها طراحی ضذُ است

 تسیار پاییي جلَگیری هی ًوایذ.

ترای تتي ّای پیص تٌیذُ،  SP-Antifreeze.sاستفادُ از ضذیخ تتي ٍیژُ 

در هَاردی وِ آلویٌیَم گالَاًیسُ ضذُ در تتي ٍجَد دارد ، تتي ّای در 

وٌص تواس تا خان سَلفاتِ ٍ تتي ّای دارای سٌگذاًِ ّای هستعذ ٍا

 للیایی پیطٌْاد هی گردد .

 خواص و اثرات :

 افسایص سرعت در زهاى گیرش اٍلیِ تتي ٍ جلَگیری از یخ زدى تتي 

 افسایص هیساى حرارت زایی ًاضی از ّیذراسیَى 

 افسایص استحىام تتي 

  ساعت  5الی  4ساعت تِ  12واّص زهاى گیرش تتي از 

  دارای تاییذیِ طثك استاًذارد( فالذ یَى ولرASTM C1218) 

  حصَل هماٍهت اٍلیِ حذاللkg/cm
2  00 

 تذٍى خطر گیرش در پوپ 

 سازگار تا اًَاع سیواى پرتلٌذ 

 موارد کاربرد :

   رٍز هترَالی ووترر از    3تتي ریسی در َّای سرد ) دهای هحیط تررای

C° 5 . تاضذ) 

 تسریع در زهاى گیرش ٍ وسة هماٍهت اٍلیِ تتي 

  غیر هسلحجلَگیری از یخ زدى تتي ّای هسلح ٍ 

 اًجام وارّای ترهیوی ، ساخت تتي ٍ هالت در هٌاطك سردسیر 

 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 هایع حالت فیسیىی

  سثس هایل تِ زرد رًگ

gr/cmٍزى هخصَظ 
3 05/0 ±  02/1 

 ًذارد یَى ولر

PH 1 ±  1 

 

 مقذار مصرف :
ٍاتستِ تِ  تسیار SP-Antifreeze.sضذیخ تتي ٍیژُ هیساى هصرف تْیٌِ 

 دهای َّا ٍ عیار سیواى در ّر هتر هىعة تتي هی تاضذ. 

 25پیطٌْاد هی ضَد در دهای زیر صفر درجِ ، در ّر هتر هىعة حذالل 

 ویلَگرم سیواى تیطتر از حالت ًرهال استفادُ گردد.

 روش مصرف :
ولیِ ایي هحصَل را هستمیواً تِ تران حاهل تتي آهادُ اضافِ ًواییذ . 

افسٍدًی ّا تصَرت هجسا )تِ ّوراُ آب اختالط( تِ هخلَط تتي اضافِ گردًذ 

 .ًَذضٍ ًثایذ پیص از افسٍدى تا یىذیگر ترویة 

 تاضذ. C° 12دهای اجرای تتي ٌّگام اضافِ وردى ضذیخ حذالل  :1ًىتِ 

 هتٌاسة تا هیساى هصرف ضذیخ ، از آب طرح اختالط واستِ ضَد. :2ًىتِ 

عولىرد ضذیخ تتي تا سایر ضذیخ ّای ضیویایی هتفاٍت است ، ٍ  :3ًىتِ 

دى آى ال یخ زایذ در ترویثات ایي هحصَل ، احتوتذلیل عذم استفادُ از ولر

یخ ضوا دچار یخ زدگی ضذ آى را َّای سرد ٍجَد دارد ، چٌاًچِ ضذ در

چٌذ ساعت در دهای هحیط اتاق لرار دّیذ تا تِ حالت اٍلیِ تازگردد . از 

 حرارت دادى هستمین تِ ضذیخ جلَگیری فرهاییذ.

 استانذارد :
 :دارد هطاتمت زیر ّایاستاًذارد تا هحصَل ایي  

 ASTM C1218/ BS EN 934 

 رایط نگهذاری:ش
 درجِ ساًتیگراد 30تا  5تِ دٍر از تاتص ًَر خَرضیذ ٍ در دهای 

 مذت نگهذاری :
 تٌذی اٍلیِ یه سال در تستِ

 نوع بسته بنذی:
 ویلَگرهی 220تطىِ  –ویلَگرهی  20گالي 

 نکات ایمنی :

گرردد.   استفادُ از عیٌه، دستىص ٍ لثاس وار در زهاى اجرا تَصیِ هی
ضستطَ تالفاصلِ تا آب فراٍاى ٍ یا دّاى ،  ، چطن تا پَست در صَرت تواس

 . تِ پسضه هراجعِ ضَد در صَرت لسٍم ٍ دادُ

 

 دهای َّا 

 گراد()درجِ ساًتی

mعیار سیواى هصرفی 
3

 /kg 

300 350 400 

5- 2 5/1 1 

10- 3 5/2 2 

15- 4 5/3 3 

 * هیساى هصرف ضذ یخ ترحسة درصذ ٍزى سیواى هی تاضذ.


