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ADMIX AC471 
 افزودنی پودری تسریع کننده گیرش بتن و مالت 

 

 موارد کاربرد 

ADMIX AC471   رود مانند:به کار مي  باشدنياز  های ضخيم  اوليه زياد يا اجرای اليههای  در هرجايي که مقاومت 

 های زير زمينيها و سازه نگهداری موقت يا دائمي در تونل  •

 ها در راه سازی و معادن تثبيت صخره •

 های ضعيف و سست  تزريق دوغاب در زمين  •

 تثبيت سطوح شيبدار  •

  های بتنييا تزريق دوغاب سيمان و بتن کفي برای پرکردن پشت سازه   TBMدوغاب مصرفي در حفاری با   •

 

 مشخصات فنی 

 شکل ظاهری  رنگ   ديپودر سف

 بالک   تهيدانس گرم بر ميلي ليتر  90/0تا    85/0

 عدد قليايي 14تا    13

 مقدار کلرايد  درصد  1/0کمتر از  

 

  ییاجرانکات 

اثرات منفي در مختصات گيرش مخلوط بتني به وجود  پيشنهاد مي  شود از سيمان تازه استفاده کنيد زيرا سيمان کهنه 

از سيمان پرتلند استفاده نماييد که به طور معمول گيرش   بهتر استآورد. اين محصول با انواع سيمان ها سازگار است.  مي

برخي سيمان سريع  از  دارد.  تری  و ضد سولفات  ترکيبي  برسيمان  ADMIX AC471های  با  تاثيرخوبي  های مخلوط شده 

های مقدماتي برای بدست آوردن  شود آزمايش خاکستر بادی و سرباره نيز دارد ولي در همه موارد به طورجدی توصيه مي

 ساعته با سيمان مصرفي در طرح انجام پذيرد.   24زمان گيرش و مقاومت  

 

 اختالط طرح 

ADMIX AC471  کسب مقاومت    یمحصول برا   نيشود. از اي است و به صورت پودر عرضه م  مانيس  رشيکننده زمان گعيتسر

به روش خشک، با مصالح آماده پاشش مخلوط    يماده در بتن پاشش  نيشود. ايبتن و دوغاب استفاده م  عيسر  رشيگ  ايزودرس  

 شود. ي آن م  عيسر  رشيموجود واکنش داده و باعث گ  مانيسشود و به محض افزودن آب در سر لوله بتن پاش با  يم
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شود، نسبت آب  به عنوان زود گير کننده استفاده مي   ADMIX AC471در طرح اختالط بتن پاشي به روش خشک که از   

باشد. اگر هدف کسب مقاومت زودرس    45/0و در صورت امکان کمتر از    5/0کمتر از    دبه سيمان )تمام مواد سيماني( باي 

فته شود. هرچه نسبت آب به مواد سيماني کمتر باشد گيرش  يا کمتر درنظر گر  4/0باشد بهتر است نسبت آب به سيمان  

 تری را اجرا کرد. توان اليه های ضخيمشود و مي تر اتفاق مي افتد، زودگيرکننده کمتری مصرف مي سريع 

 

 مقدارمصرف 

  ش يآزماطبق    مصرف. محدوده  ستين  گريبه پروژه د  ميشود و قابل تعم يم  نييدر هر پروژه تع  شيمقدار مصرف با انجام آزما

 .دارد  يبستگ  مانيو نسبت آب به س  مانينوع س  از،يمورد ن  یريکه به زودگ  است  مانيدرصد وزن س  7تا    2  نيشده ب  انجام

 

 بندی  بسته

ADMIX AC471  شودکيلوگرمي عرضه مي 25های پلي اتيلني  در کيسه . 

 

 انبارداری 

ADMIX AC471  سربسته نگهداری شود.  ط يگراد و در مح+ درجه سانتي5از  شتريبايد در ظروف اصلي خود و در دمای ب  

رعايت شرايط انبارداری مناسب ممکن است باعث آسيب ديدن محصول و يا ظرف    عدم  .ماه است  12محصول    نيا  ديعمر مف

 .تماس حاصل نماييد  پارسیان دیدماوند سفآن شود. برای کسب اطالع ا ز روش انبارداری مناسب با بخش فني شرکت  

 

 ایمنی  نکات 

ADMIX AC471    دارای مواد قليايي است و در هنگام کار الزم است از وسايل حفاظت فردی مانند عينک، ماسک، دستکش

 دقيقه با آب فراوان شستشو دهيد.  15ها يا پوست بالفاصله آن را به مدت  و لباس کار استفاده شود. در صورت تماس با چشم 

 

 کیفیت  یدیهیتا

 ن يا  ي فيتوليد و عرضه مي شوند، تحت کنترل بخش کنترل ک  پارسیان  دیدماوند سفمحصوالتي که توسط شرکت    تمام

 است. شرکت و مطابق با استانداردهای کيفي بين المللي  

 

 یلی اطالعات تکم

ن  در تکم  ازيصورت  اطالعات  ا  يليبه  کارشناسان  تلفن  نيبا  با  الکترون  اي  88678880-3  یهاشرکت        ي کي پست 

info@white-damavand.com  دييتماس حاصل فرما.  


