زودگیر

شاتکریت Accelerator For Shotcrete

)RAJSHOT ( AA-202
شرح محصول:
زودگير شاتكريت ) (AA-202سرعت هيدراتاسيون سيمان را باال مي برد و بهمين علت مقاومت اوليه مخلوط بسرعت افزايش يافته و
گيرش نهائي آن بطور قابل مالحظه اي تسريع مي شود.

شاتكريت به دو روش خشك و تر انجام مي شود:
 -در روش خشك سيمان و مصالح سنگي با يكديگر مخلوط و بوسيله فشار باد به شيلنگ پاشش هدايت مي شوند و در خروجي شيلنگ،

آب به آن اضافه مي شود.

 -در روش تر تمام اجزاء خشك مالت و آب آن با يكديگر مخلوط شده و اين مخلوط به سطح مورد نظر پاشيده مي شود.

موارد مصرف:
•

بتن ريزي در هواي سرد

•

بتن ريزيهاي سريع داخل شهر و در حين كار

•
•

عامل تثبيت كننده در عمليات احداث تونل
الينينگ كانال ها و تونل ها

•

تثبيت مقاطع سنگي و خاكي شيب دار

•

بتن ريزي در سطوح شيب دار

•
•

الينينگ سازه هاي زير زميني
عمليات ترميمي مقاطع بتني

مزایا:
✓
✓
✓
✓
✓

سهولت اجراي سقف هاي قوسي شكل و انحنادار
بتن پاشي خشك با ضخامت كم و زياد
افزايش چسبندگي زياد به مقاطع زير كار
فاقد اثرات منفي بر بخش آرمه سازه بتني
ساخت بتن و بتن ريزي در هواي سرد

✓
✓
✓
✓

جلوگيري از يخ زدگي بتن و مالت
تسريع واكنش هيدراسيون
حصول مقاومت اوليه باال
كاهش ريزش مصالح

روش و میزان مصرف:
) RAJSHOT(AA-202در شاتكـريت به روش مخلوط خشك بكـار مي رود و مقـدارمصـرف آن  % 2تا  %4وزن سيمان مي باشد.
براي تسريع بيشتر در زمان گيرش ميزان مصرف به  % 5تا  % 6وزن سيمان افزايش مي يابد.

مشخصات فنی:
حالت فيزيكي  :پودري
رنگ  :سفيد
وزن مخصوص1.3gr/cm3:
استاندارد ASTM C-494 TYPE C :
يون كلر  :ندارد
شرايط و زمان نگهداري  :تا يكسال در بسته بندي اصلي و بدور از تابش مستقيم آفتاب و يخزدگي در دماي  10الي  35درجه سانتيگراد
بسته بندي  :كيسه  15كيلويي

حفاظت و ایمنی:
❖ اين ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر براي سالمتي و محيط زيست قرار ندارد با وجود اين نبايد به هيچ عنوان بلعيده شود و يا با
چشم تماس داشته باشد.

❖ در صورت برخورد اتفاقي با پوست يا چشم بايد فورا" با آب شيرين فراوان شسته شود.
❖ در صورت بلعيده شدن بايد فورا" به پزشك مراجعه شود.
❖ اين ماده آتش زا نيست.

