Unicast AF 250
افزودنی ضد یخ بتن
شرح کلی:
Unicast AF 250کاهش دهنده زمان گیرش سیمان است که می تواند با کمک به تسریع در عملیات آب گیری سیمان از بروز یخ زدگی آب آزاد موجود در بتن ممانع ت کن د ززم
به ذکر است چنانچه در ساعات اولیه بتن ریزی برودت محیط به حدود صفر درجه سانتیگراد یا کمتر از آن برسد ،آب آزاد موجود در بتن در معرض یخ زدگ ی ر رار خواه د گر ت از
آنجا که تغییر شکل آب از از مایع به از جامد با ا زایش حجم  9درصدی همراه می باشد یخ زدگی آب موجب ایجاد تنش داخلی در بتن شده و ب ه مشصا ات مک انیکی آن آس یب
می رساند
نکته :اگرچه استفاده از ا زودنی ضد یخ بتن تاثیر به سزایی در سالمت عملیات بتن ریزی در هوای سرد دارد ولی بهره جویی از تمهیداتی نظیر گرم کردن آب و ماالح ،دپ وی ما الح
در محیط مسقف و به دور از بارش برف ،زدودن برف و یخ از سطح رالب ،استفاده از سیمان های زود گیر و محا ظت بتن با لحاف پشم شیشه نیز رابل توصیه می باشند

کاربرد:
 Unicast AF 250را می توان در مواردی چون ساخت بتن در مناطق یا اول سرد ،ساخت و اجرای مالت های بنایی و تعمیراتی به کار برد

مشخصات فنی:
شکل ظاهری

مایع سبز یا ررمز رنگ

وزن مصاوص

 1200گرم در لیتر

محدوده دمایی کاربرد

تا  -10درجه سانتی گراد

مقدار کلر

صفر

درجه اسیدی

 6تا 8

مقدار مصرف:
بسته به دمای محیط می توان از مقادیر زیر استفاده نمود:
از  +2تا صفر درجه :یک درصد وزن سیمان
از صفر تا  -2درجه 2 :درصد وزن سیمان
از  -2تا  -5درجه 3 :درصد وزن سیمان
از  -5تا  -10درجه 4 :درصد وزن سیمان

شرایط نگهداری:
Unicast AF 250در دمای کمتر از صفر درجه دچار انجماد می شود بنابراین ززم است این محاول را در دمای بیش از  2درجه سانتیگراد و در بس ته بن دی اص لی و دور از ت ابش
خورشید نگهداری نمود در این شرایط تا شش ماه رابل نگهداری می باشد

بسته بندی:
Unicast AF 250در گالن های  22کیلوگرمی عرضه می شود
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