
 

 خشکشاتکریت  پودریزودگیر 
Fitax 30S  

 

 شرح

S03ax Fit ®Fiteon  اششیعملیات بتن پاجرای  جهت سیمان آبگیریتسریع در واکنش  با است که قلیایی پودریزودگیرکننده افزودنی 

 ،داده و با کاهش شدید زمان گیرش پاششی را کاهش بتنهدر رفت این محصول با ایجاد چسبندگی مناسب، مقدار گردد. می استفاده خشک

 کند. کسب می مقاومت باالییمدت  هدر کوتابتن 

 مشخصات

 پودر: حالت 

 ( دانسیتهC°02): 1/2 ± 1/1  

 خاکستری: رنگ 

 فاقد یون کلر: کلر یون میزان 

 مصرف نحوه

به منظور کاهش برگشت مصالح  مصرف بهینه مقدار. باشدمی کیلوگرم سیمان 122کیلوگرم برای هر  7 تا 0 بینمصرف  پیشنهادی مقدار

، مقدار آب مورد استفاده در طرح و وضعیت بستر زیرینسیمان  از جمله کیفیت یعوامل و بررسی موردی آزمایشات انجام از پس تنها ،در اجرا

پیش از اجرا، ترکیبات خشک به خوبی با یکدیگر مخلوط شوند و درصورتی که ماسه مرطوب  بود.د خواه میسر بندیمخلوط و طرح نسبت

 است، افزودنی قبل از اختالط با آب به مخلوط اضافه شود.

 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 رطوبت  خورشید نور از دوردرجه سانتیگراد  55تا  5در دمای  و بسته در بسته بندی در تولید از پس ماه 6 محصول نگهداری زمان مدت

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

 ایمنی

اسک م واز دستکش و عینک محافظتی  بایددر هنگام استفاده  بنابراین. باشدو سمی حساسیت زا تواند میغبار حاصل از اجرای این محصول 

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

 پشتیبانی فنی

 تماس حاصل فرمایید. 201-06122152در صورت نیاز به اطالعات بیشتر و ارتباط با کارشناسان این شرکت خواهشمند است با شماره 

 


