
 

 شرح

LFitax 20 ®Fiteon به منظور تسریع فرآیند آبگیری سیمان طراحی شده است. این محصول فاقد یون کلر بوده  کهمایع  است محصولی

های زودتری حاصل گردد. روز در زمان 7های سنین اولیه تا شود که مقاومتو به سبب خواص شیمیایی خود بر سیمان پرتلند، موجب می

از جمله کاهش زمان  بسته به نوع سیمان، این محصول تاثیرات جانبی اندکیندارد.  وزر 82اثیری بر مقاومت محصول معموال تکاربرد این 

 شود پیش از کاربرد، آزمایشات موردی صورت گیرد.نماید. لذا توصیه میدر خواص بتن ایجاد می گیرش

ها توان برای بتن ریزی در هوای سرد و در مواردی که به کسب مقاومت اولیه سریعتر و همچنین باز نمودن سریعتر قالباز این محصول می

 ساخته نیاز است، استفاده نمود. همچون قطعات پیش

 مشخصات

 مایع : حالت 

 ( دانسیتهC°82): 28/2 ± 3/1  

 شفاف: رنگ 

 فاقد یون کلر: کلر یون میزان 

 مصرف نحوه

مصرف این محصول به شرایط محیطی، نوع مصالح محلی و  بهینهمقدار باشد. درصد وزنی سیمان می 1تا  2.0، مقدار پیشنهادی مصرف

پس از اضافه کردن این تراک میکسر با دور تند دقیقه عملیات مخلوط کردن بتن در  0حداقل گردد پیشنهاد میالزامات پروژه بستگی دارد. 

 ادامه پیدا کند.محصول 

 کاربرد

 پرتلند سیمان انواع 

 آماده بتن 

 ساخته پیش قطعات 

 تنیده پیش بتن 

 ریزی در هوای سردبتن 

 بندیبسته

 گردد:های زیر ارائه میبندیاین محصول در بسته

 کیلوگرمی 82 گالن 

 احتیاط

ولی در مواردی همچون عدم سازگاری با سیمان مصرفی و استفاده بیش از  رزوه نداشته 82کاربرد این محصول معموال تاثیری بر مقاومت 

وندگی شممکن است این محصول با توجه به نوع و شرایط محیطی عالوه بر زود سخت تواند باعث کاهش مقاومت بلند مدت بتن گردد.حد می

 زمان مدت ن زمان مصرف مالحظات الزم صورت گیرد.شود که نسبت به تعییخاصیت زودگیری نیز از خود بروز دهد بنابراین توصیه می

 .باشد می و رطوبت خورشید نور از دور تولید از پس سال یک محصول نگهداری

 ها پرهیز گردد مگر این که تولید کننده آن را مجاز بداند.گردد که از ترکیب و یا استفاده از این پودر با دیگر افزودنیپیشنهاد می

 ایمنی

 .شود مراجعه پزشک به پوستی التهاب صورت در شود و شسته آب با دهان یا چشم با تماس صورت در

 پشتیبانی فنی

 تماس حاصل فرمایید. 281-83022132در صورت نیاز به اطالعات بیشتر و ارتباط با کارشناسان این شرکت خواهشمند است با شماره 
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