
 

 شرح

Fiteon® Fitcold 12 آًجا از. است شدُ طراحی اًجواد َّایی ٍ آب شرایط در ریسیتتي ترای تتي هسلح ٍ تِ هٌظَر کِ است هحصَلی 

 دارد را اًجواد ٍ ذٍب چرخِ یک تراتر در هقاٍهت تَاى ،Kgf/cm2 25هقاٍهت  تِ یاتی دست از پس تتي ACI 306 تَصیِ اساس تر کِ

. شَد هی هقاٍهت ایي تِ دستیاتی در تسریغ هَجة تتي دهای افرایش تر ػالٍُ سیواى آتگیری ٍاکٌش در تسریغ تا هحصَل ایي تٌاترایي

 شدت تِ را آب اًثساط از ًاشی ّای تٌش ایجاد ٍ زدگی یخ خطر ٍ آٍردُ پاییي ساًتیگراد درجِ -30 تا را آب اًجواد دهای هحصَل ایي

 .شَد هی کٌد ترسد، ساًتیگراد درجِ 5 تِ تتي دهای کِ زهاًی سیواى آتگیری فرآیٌد کِ داشت تَجِ تاید حال ّر تِ. دّد هی کاّش

 چرخِ یک تراتر در ترسد، ساًتیگراد درجِ 5 دهای تِ تتي آًکِ از قثل کِ داشت ًظر در ریسی تتي فرآیٌد هدیریت در تایست هی تٌاترایي

 .تاشد گردیدُ هقاٍم اًجواد ٍ ذٍب

 مشخصات

 هایغ: حالت 

  ِداًسیت(C°20): 02/0 ± 20/1  

 شفافسثس : رًگ 

 PH :5/0 ± 12  

 ِ  ساًتیگراد درجِ -30 حدٍد: اًجواد ًقط

 درصد 1/0کوتر از : کلر یَى هیساى 

 مصرف نحوه

 تتي هکؼة هتر یک تِ هحصَل ایي از لیتر 6 تا 3 کِ شَد هی تَصیِ سیواى ًَع ٍ ّوچٌیي ػیار ٍ ریسی تتي زهاى در هحیط دهای تِ تستِ

 آى کاهل اختالط از ٍ شَد افسٍدُ تتي تِ کارگاُدر هحل  Fiteon® Fitcold 12 کِ است هطلَبتِ ػلت خاصیت زٍدگیری . شَد افسٍدُ

 .گردد حاصل اطویٌاى تتي تا

 کاربرد

 پرتلٌد سیواى اًَاع 

 آهادُ تتي 

 ساختِ پیش قطؼات 

 تٌیدُ پیش تتي 

 بنذی بسته

 :گردد زیر ارائِ هیّای  تٌدی ایي هحصَل در تستِ

  لیتری 20گالي 

 IBC 1000 لیتری 

 احتیاط

 هحصَل ًگْداری زهاى هدت  .گردد کِ هیساى هحصَل هصرفی در هتر هکؼة تتي در هقدار آب آزاد طرح اختالط لحاظ گردد پیشٌْاد هی

 .تاشد هی خَرشید ًَر از دٍر ٍ تستِ در ظرف در تَلید از پس سال یک

 ایمنی

 .شَد هراجؼِ پسشک تِ پَستی التْاب صَرت در شَد ٍ شستِ آب تا دّاى یا چشن تا تواس صَرت در

 

 مسلح ضد یخ بتن
Fitcold 12 

 


