
 

 

 
 

    ccelerating A oncreteC(Liquid)زودگیر بتن مایع  

  100)-AM( 

 

 :شرح محصول

یک افزودنی تسریع کننده گيرش بتن است که به منظور تسریع زمان گيرش اوليه بتن و نيز کسب  AM-100بتن  زودگيـر

برخوردار  نيزاز قدرت روان کنندگی  تا حدودی که عالوه بر خاصيـت زودگيـری مقاومت زودهنگام در هوای سرد ، طراحی شده 

دو به دليل عدم وجود یون کلر در ك حرارتی به بتن نمی باشاست و مكانيسم عملكرد آن بر خالف زودگير های معمولی بر پایه شو

 این محصول ، در بتن مسلح قابل استفاده است 

 

 :موارد مصرف

 بتن ریزی در هوای سرد 

 اجرای بتن در سطوح شيبدار 

 توليد انبوه قطعات بتنی پيش ساخته 

 

 :مزایا

 بتن دوام و  افزایش کارایی 

 کاهش زمان باز کردن قالب ها 

  کسب مقاومت اوليه زودرس در بتن و کاهش زمان باز کردن قالبافزایش و 

 جلوگيری از یخ زدن بتن در زمستان 

  زمان گيرش اوليه و ثانویه و امكان بهره برداری سریعترواکنش هيدراتاسيون  و تسریع 

 سازگاری با انواع سيمان و شرایط آب و هوایی معتدل و سرد 

 

 

 



 

 

 

 

 روش و میزان مصرف

در هنگام اختالط بتن به آب مصرفی افزوده شده و یا پس از اختالط به تراك ميكسر اضافه شده و به مدت حداقل AM-100 زودگير

 به تراك ميكسر در هنگام اجرا بایستدر شرایطی که فاصله زمانی ساخت و ریختن بتن زیاد باشد می . دقيقه مخلوط می گردد 3

 .باشد می بتن مصرفی سيمان  درصد 3الی  1بميزان   AM-100یع زودگیر بتن ما مصرف  .اضافه نمود

 :مشخصات فنی

 مایع   :حالت فيزیكی

 سبز  :رنگ    

 1.2gr/cm3 :وزن مخصوص    

   :  PH 8حدود 

 ندارد  :یون کلر    

 ASTM  C 494 TYPE C &  ISIRI 2930  :داستاندار    

 (سانتيگراد درجه)52 تا 11ی  دما در و تا یكسال در بسته بندی اصلی و دور از رطوبت و تابش مستقيم آفتاب  : شرایط و زمان نگهداری

 کيلویی 52گالن   :بسته بندی    

 

 :حفاظت و ایمنی

 این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سالمتی 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 "در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فورا. 

 به پزشک مراجعه شود "در صورت بلعيده شدن باید فورا. 

 این ماده آتش زا نيست. 

 
 


