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 SP-Antifreeze.mضذیخ مالت 

 مسلح  غیر بتن های مالت وضذ یخ 

 : شرح محصول
هٌاسة تشای تتي ، ًَػی افضٍدًی هایغ  SP-Antifreeze.mضذیخ هالت 

سیضی یا ساخت هالت دس سشها هی تاضذ . ایي هحصَل پس اص اضافِ ضذى تِ 

صدگی  تتي یا هالت ، تا تسشیغ دس صهاى فشآیٌذ ّیذساسیَى سیواى اص یخ

 جلَگیشی هی ًوایذ. 

تتي یا هالت ساختِ ضذُ اگش حتی یک تاس دس سٌیي اٍلیِ گیشش یخ صدُ 

تاضٌذ ، ًسثت تِ تتي هحافظت ضذُ دس تشاتش یخ صدگی ، ضشایط تسیاس 

ضؼیف تشی خَاٌّذ داضت.  لزا هی تایست جْت جلَگیشی اص آسیة ّای 

ل سشها ، اص ضذیخ جذی تِ تتي ٍ ًیض حصَل هقاٍهت اٍلیِ هطلَب دس فص

تشای تتي ّای غیشهسلح ٍ ساخت هالت ،  SP-Antifreeze.mهالت 

 .استفادُ ًوَد

 خواص و اثرات :

 کاّص ًقطِ اًجواد تتي 

 حشاست صایی ًاضی اص ّیذساسیَى تطذیذ 

 جلَگیشی اص یخ تستي آب هالت 

 جلَگیشی اص تشک خَسدگی ًاضی اص تغییشات دها 

  ساػت  5الی  4ت تِ ساػ 12کاّص صهاى گیشش تتي اص 

 افضایص هقاٍهت اٍلیِ ٍ ًْایی تتي 

 ساصگاس تا اًَاع سیواى پشتلٌذ 

 موارد کاربرد :

   سٍص هترَالی کوترش اص    3تتي سیضی دس َّای سشد ) دهای هحیط ترشای

C° 5 . تاضذ) 

 تسشیغ دس صهاى گیشش ٍ کسة هقاٍهت اٍلیِ تتي 

 جلَگیشی اص یخ صدى تتي ّای غیش هسلح 

 دس َّای سشد ٍ یخثٌذاىی تشهیوی اًجام کاسّا 

 ضي سیضی دس هٌاطق سشد ٍ یخثٌذاى 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 هایغ حالت فیضیکی

  صسد سًگ

gr/cmٍصى هخصَظ 
3 05/0 ±  03/1 

 داسد یَى کلش

PH 1 ±  1 

 

 مقذار مصرف :
تشای ساخت هالت  SP-Antifreeze.mضذیخ هالت هیضاى هصشف تْیٌِ 

هیضاى هصشف سیواى دس هالت داسد ، ٍلی ِ تِ دهای َّا ٍ تسیاس ٍاتست

دسصذ ٍصى سیواى پیطٌْاد هی گشدد. ایي  7الی  4تصَست حذٍدی تیي 

  .ضَدهقذاس جایگضیي آب هصشفی تشای ساخت هالت هی 

تشای ساخت تتي   SP-Antifreeze.mضذیخ هالت هیضاى هصشف تْیٌِ 

 طثق جذٍل ریل هی تاضذ :

 روش مصرف :
شاک حاهل تتي آهادُ اضافِ ًواییذ ٍ یا تشای ایي هحصَل سا هستقیواً تِ ت

 الت اضافِ فشهاییذ.ساخت هالت تِ تخطی یا توام آب ه

 تاضذ. C° 12دهای اجشای تتي ٌّگام اضافِ کشدى ضذیخ حذاقل  :1ًکتِ 

 هتٌاسة تا هیضاى هصشف ضذیخ ، اص آب طشح اختالط کاستِ ضَد. :2ًکتِ 

 استانذارد :
 :داسد هطاتقت صیش ّایاستاًذاسد تا هحصَل ایي  

  ASTM C1218/ BS EN 934 

 شرایط نگهذاری:
 دسجِ ساًتیگشاد 30تا  5ًَس خَسضیذ ٍ دس دهای تِ دٍس اص تاتص 

 مذت نگهذاری :
 تٌذی اٍلیِ یک سال دس تستِ

 نوع بسته بنذی:
 کیلَگشهی 220تطکِ  –کیلَگشهی  20گالي 

 نکات ایمنی :

گرشدد.   استفادُ اص ػیٌک، دستکص ٍ لثاس کاس دس صهاى اجشا تَصیِ هی
ضستطَ فاصلِ تا آب فشاٍاى تالٍ یا دّاى ،  ، چطن دس صَست تواس تا پَست

 . تِ پضضک هشاجؼِ ضَد دس صَست لضٍم ٍ دادُ

 

 دهای َّا 

 گشاد()دسجِ ساًتی

mػیاس سیواى هصشفی 
3

 /kg 

300 350 400 

5- 5/2 2 5/1 

10- 3 5/2 2 

15- 5 4 3 

 * هیضاى هصشف ضذ یخ تشحسة دسصذ ٍصى سیواى هی تاضذ.


