Extra Quick Setting Compound

آنی گیر سیمان RQS-1
شرح محصول:
آني گير سيمان  RQS-1محلولي است كه پس از اضافه شدن به سيمان باعث كاهش زمان گيرش آن به كمتر از يك دقيقه مي گردد .از اين
محلول براي جلوگيري از نشت شديد آب در سازه هاي بتني ،منابع و مخازن ،زيرزمينها و به طور كلي كليه مواردي كه نياز به جلوگيري موقت
و يا دائم نشت آن باشد استفاده مي شود.

موارد مصرف:
•

قطع آني هر گونه نشت آب

•

رفع نشتي چاله آسانسورها و مخازن زير زميني

•

آب بندي درزها ،سوراخ ها و مجاري عبور آب در سازه هاي بتني و سنگي

•

آب بندي منفي سازه هاي بتني از قبيل تونل ها ،استخرها و حوضچه هاي نگهداري

•

خشك كردن محيط جهت انجام تعميرات

•

آب بندي اوليه براي انجام تعميرات اساسي

مزایا:
✓ گيرش سريع
✓ چسبندگي عالي به انواع مصالح مخصوصاً بتن ،سنگ و آجر
✓ قابليت كاربرد در تماس با آب آشاميدني
✓ امکان بهره برداري سريع از سازه

روش و میزان مصرف:
يك حجم محلول آني گير سيمان RQS–1را با دو حجم سيمان مخلوط و استفاده نمائيد .روش معمول مصرف به اين صورت است كه محلول
آني گير سيمان  RQS–1را در ظرف مناسبي ريخته و سيمان را به طور يکنواخت و سريع به آن اضافه نموده و به سرعت و به مدت كوتاهي
مخلوط كرده تا خمير يکنواختي به دست آيد و بالفاصله با دست آنرا در محل نشت قرار داده و فشار دهيد تا سفت شود .زمان گيرش مخلوط
 30الي  45ثانيه از زمان آغاز مخلوط كردن مي باشد .افزايش دماي محيـط و مواد باعـث سرعت انجام واكنش و كوتاهتـر شدن زمان گيرش
مي شود .در صورتي كه سطح موردنظر نشت وسيعي دارد به صورت تکه تکه عمل كنيد.به اين ترتيب كه نشت آب را به يك نقطه هدايت نماييد
سپس با قرار دادن يك تکه لوله  pvcدر محل نشت  ,آب را به خارج انتقال داده و اطراف آن را محکم نماييد.سپس با قراردادن يك قطعه سنگ
يا بتن در داخل لوله جلوي نفوذ آب را موقتا گرفته و بالفاصله روي آن را با مالت آني گير بپوشانيد.

مشخصات فنی:
حالت فيزيکي  :مايع
رنگ  :قرمز
وزن مخصوص1.3gr/cm3 :
يون كلر  :ندارد
 : PHبين  9الي 10
شرايط و زمان نگهداري  :تا يکسال در بسته بندي اصلي و بدور از تابش مستقيم آفتاب و يخزدگي در دماي  10الي  35درجه سانتيگراد
بسته بندي  :گالن  5و 25كيلويي

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.

