
 

 

 Curing Compound کیورینگ بتن

RAJCURE 
  

  :شرح محصول

مت اصوالً براي دستيابي به بتن با مقاومت باال و كيفيت مطلوب بايد پس از پايان عمليات بتن ريزي محيط مناسبي جهت رسيدن به حداكثر مقاو

تبخير . ناشي از تبخير سريع آب بتن مي باشد "هنگام بتـن ريـزي در هواي گرم مسائل خاصـي مطرح مي شود كه عمدتا. آن فراهم كردممكن براي 

عمل آوردن يا كيورينگ به مجموعه .بتن، جمع شدگي و ايجاد تركهاي سطحي در آن مي گردد سريع و شديد آب باعث كاهش كارائي و مقاومت

متداول ترين روشي .ود كه براي تكميل و انجام كامل هيدراتاسيون سيمان به منظور رسيدن به مقاومت مورد نظر بتن اجرا مي شوداقداماتي گفته مي ش

فاده كه اينك در تمام دنيا استفاده مي شود، پوشاندن سطح بتن با يك اليه نازك جهت جلوگيري از تبخير آب بتن است كه اگر از نوع مناسبي است

اشتن خواص يك عمل آوري خوب ، اثر سوئي نيز بر روي بتن نخواهد داشت و پس از يك ماه بتدريج بر اثر عوامل جوي از بين خواهد شود ، ضمن د

  .رفت 

Rajcure تركيب اين. ميگردد اعمال آن سطح روي بر بتن تر مناسب و بهتر آوري عمل منظور به كه است رزين با شده غني سيليكوني تركيب يك 

 آوري عمل موجبات بتن، در رطوبت نگهداري و آب تبخير از جلوگيري مكانيزم با كه نمايد مي ايجاد نازكي غشاء تازه، بتن روي بر اجرا از پس مايع

 .نمايد مي جلوگيري سطوح در خوردگي ترك ايجاد از و آورده فراهم را و ايده آل  موثر

 زماني اندك شدن سپري از پس و كند مي محافظت آفتاب شديد تشعشعات مقابل در را بتن ويژه، تركيبات و ها رزين بودن دارا دليل به كيورينگ بتن

 .جوي و يا سايش حاصل از ترافيك عبوري از روي سطوح اجرا شده پاك مي گردد عوامل اثر بر براحتي بتن، كيورينگ اتمام و اجرا از پس

  

 :موارد مصرف  

 بتن ريزي هاي وسيع،محوطه و كف سالنها 

  استفاده از آن در محلهايي كه بتن در معرض تابش آفتاب يا باد قرار دارد كه باعث تبخير سريع آب بتن مي شود بخصوص در نواحي جنوب

 ايران

 باند فرودگاه ها، عرشه پل ها، پاركينگ هاي بزرگ و كانال هاي آبياري بتني 

 :مزایا  

 جلوگيري از ايجاد ترك هاي سطحي و عمقي در بتن 

  اطمينان از كيورينگ مناسب و موثر و افزايش دوام و مقاومت بتنحصول 

 عدم نياز به آبياري و حفاظت بتن با چتائي ،گوني، نايلون و ... 

 صرفه جويي در زمان، هزينه و نيروي انساني 

 



 

  

 

 :روش و میزان مصرف 

محلول حاصل را با استفاده از . تا محلول يكنواخت و همگني بدست آيدليتر آب مخلوط كرده و كامال هم بزنيد  3الي  1 هر كيلوگرم كيورينگ بتن را با

دقت نماييد كه پس از پرداخت و قبل از خشك شدن ظاهري سطح بتن، كيورينگ بر روي . برس يا پيسوله بر روي كليه سطح بتن تازه اعمال كنيد

هر كيلوگرم كيورينگ به طور . نشد پس از نيم ساعت لكه گيري كنيد در صورتي كه در بعضي قسمتها، سطح كامال پوشانده. كليه سطوح پوشانده شود

 . متر مربع سطح بتن را پوشش مي دهد 11الي  5متوسط 

  

 :مشخصات فنی  

 مايع  :  حالت فيزيكي  

 قهوه اي كمرنگ   :رنگ  

 1.3gr/cm3  :وص وزن مخص  

  :  ASTM C-309  استاندارد  

 داردن  :يون كلر  

  :  PH  9الي 8  بين 

 درجه سانتيگراد 31الي  11تا يكسال در بسته بندي اصلي و بدور از تابش مستقيم آفتاب و يخزدگي در دماي   :شرايط و زمان نگهداري  

 كيلويي 55گالن  :بسته بندي  

                                                                                                                                                                                                     

 :حفاظت و ایمنی  

 م 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 چش

 .باشدتماس داشته 

 با آب شيرين فراوان شسته شود "در صورت برخورد اتفاقي با پوست يا چشم بايد فورا. 

 به پزشك مراجعه شود "در صورت بلعيده شدن بايد فورا. 

 اين ماده آتش زا نيست. 

 


