
 

 خشکشاتکریت  پودریزودگیر 
Fitax 10S  

 

 شرح

Sax 10Fit ®Fiteon 1411 بر منطبق جهت تسریع در واکنش هیدراتاسیون سیمان قلیایی افزودنی پودری عاری از موادC ASTM و 

EN 934-1 گردد. سرعت عملکرد باالی این محصول به همراه کاهش پیشنهاد می خشکباشد که به عنوان افزودنی برای اجرای شاتکریت می

عالوه بر  Sax 10Fit ®Fiteon باشد.های این افزودنی میکم از مشخصهبسیار قابل مالحظه میزان برگشت مالت پاشیده شده و پرتی 

ای چسبندگی مطلوب در بستره شود.باعث افزایش آب بندی مالت و بتن شاتکریت نیز می ،سیمان عملکرد واکنش شیمیاییتسریع در 

 های این افزودنی است.خیس و سهولت اجرای پاشیدن در زیر سقف و ایجاد خاصیت تیکستروپیک از دیگر ویژگی

 مشخصات

 پودر: حالت 

 ( دانسیتهC°02): 1/2 ± 98/2  

 کرم مایل به سفید: رنگ 

 PH   :0±5  

 فاقد یون کلر: کلر یون میزان 

 مصرف نحوه

 موردی آزمایشات انجام از پس تنها مصرف بهینه مقدار. باشدمی کیلوگرم سیمان 122کیلوگرم برای هر  7 تا 0 مصرف بین پیشنهادی مقدار

 بندی، مقدار آب مورد استفاده در طرح مخلوط و طرح نسبتو وضعیت بستر زیرینسیمان  عوامل بسیاری از جمله کیفیت .است تعیین قابل

 د بود.در میزان مصرف تاثیرگذار خواه

 کاربرد 

 خشک  پاششی بتنها و مالت 

 عامل تثبیت کننده در عملیات احداث تونل 

 هاها و تونلالینینگ کانال 

 های بتنی نازکجهت تعمیرات بتنی و ایجاد پوسته 

 تثبیت مقاطع سنگی و خاکی شیب دار 

 بندیبسته

 گردد:های زیر ارائه میبندیاین محصول در بسته 

  کیلوگرمی 02پاکت 

 احتیاط

و  خورشید نور از دوردرجه سانتیگراد  55تا  5در دمای  و بسته در بسته بندی در تولید از پس ماه 9 حداکثر محصول نگهداری زمان مدت

ها پرهیز گردد مگر این که تولید کننده آن را مجاز با دیگر افزودنی پودرگردد که از ترکیب و یا استفاده از این پیشنهاد می .باشدمیرطوبت 

 بداند.

 ایمنی

 ایدبدر هنگام استفاده  بنابراین. باشدحساسیت زا تواند میباشد. غبار حاصل از اجرای این محصول این محصول ماده شیمیایی غیرسمی می

 کپزش به پوستی التهاب صورت در شود و شسته آب با دهان یا چشم با تماس صورت دراز دستکش و عینک محافظتی استفاده گردد و 

 .شود مراجعه

 پشتیبانی فنی

 تماس حاصل فرمایید. 201-03122152در صورت نیاز به اطالعات بیشتر و ارتباط با کارشناسان این شرکت خواهشمند است با شماره 

 


