
 

 

 

 

 cceleratingA oncreteC زودگیر بتن پودری

)2-(AA RAJQUICK 

 :شرح محصول

توليدي این شركت بر پایه مواد شيميائي فعالي ساخته مي شود كه با سيمان وارد واكنش شيميائي شده و با پودری AA-2  زود گير بتن

 . تسریع مي نمایدسرعت بخشيدن به هيدراتاسيون سيمان ،گيرش بتن را 

زمان گيرش بتن را به مدت حداقل یك  C494-ASTM هيچگونه اثر سوئي بر بتن نداشته و مطابق با استاندارد AA-2 زودگير بتن

 .ساعت كاهش مي دهد

 :موارد مصرف

 بتن ریزي در هواي سرد •

 هاي سریع داخل شهربتن ریزي •

 بتن ریزي در سطوح شيب دار •

 .بتني كه نياز به گيرش سریع باشدعمليات ترميمي مقاطع  •

  

 :مزایا

 فاقد اثرات منفي بر بخش آرمه سازه بتني ✓

 ساخت بتن و بتن ریزي در هواي سرد ✓

 جلوگيري از یخ زدگي بتن و مالت ✓

 تسریع واكنش هيدراسيون ✓

 كاهش زمان باز كردن قالب ها ✓

 تسریع در روند كسب مقاومت اوليه و در نتيجه بار گذاري سریعتر ✓

 

 

 



 

 

 

 :روش و میزان مصرف

RAJQUICK(AA-2)  دقيقه مخلوط كنيد و در مرحله آخر آب  3رابه مخلوط خشك سيمان و مصالح سنگي اضافه كرده، به مدت

  .مصرفي جهت ساخت بتن را به آن اضافه نمائيد

  .وزن سيمان مي باشد %3% الي  1حدود  AA-2  ميزان مصرف

 .وزن سيمان مجاز است %5تا حداكثر  AA-2 ،مصرف زودگير بتندر صورت نياز به گيرش سریعتر 

 

 :مشخصات فنی

 پودري  : حالت فيزیکي

 سفيد   :رنگ  

   31.3gr/cm ص:وزن مخصو  

 ASTM C-494     : داستاندار  

 ندارد   :یون كلر  

 درجه سانتيگراد 35الي  10آفتاب و یخزدگي در دماي تا یکسال در بسته بندي اصلي و بدور از تابش مستقيم   :شرایط و زمان نگهداري  

 كيلویي 15كيسه  :بسته بندي  

 

 :حفاظت و ایمنی

این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر براي سالمتي و محيط زیست قرار ندارد با وجود این نباید به هيچ عنوان بلعيده شود و  ❖

 .یا با چشم تماس داشته باشد

 .با آب شيرین فراوان شسته شود "اتفاقي با پوست یا چشم باید فورادر صورت برخورد  ❖

 .به پزشك مراجعه شود "در صورت بلعيده شدن باید فورا ❖

 .این ماده آتش زا نيست ❖
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