
LIMIX Concrete Anti Freeze 172
ضد یخ مایع بتن بدون کلراید است که فاقد هر گونه مواد مضر بوده و براي LIMIX Concrete Anti Freeze 172توصیف

.سانتیگراد مناسب استدرجه- 12تا + 5انواع بتن ریزي در هواي سرد از 

می از یخ زدن آب در جسم بتن جلوگیري ،نقطه انجماد بتن را کاهش دادهLIMIX Concrete Anti Freeze 172موارد استفاده
فعل و انفعاالت شیمیایی حرارت درونی بتن را افزایش انجام با، به علت دارا بودن مواد زودگیر پس از ترکیب با سیمان نماید
.وردآرا فراهم می )پاییندر دماهاي حتی(و گرماي کافی براي تسهیل عمل هیدراتاسیون بتن داده

LIMIX Concrete Anti Freeze 172 و کارایی و گردیدهبا خاصیت روان کنندگی باعث کاهش مصرف آب
.استحکام بتن را افزایش می دهد

راحت در بتنپخش یکنواخت وخصوصیات
 بسیار آسانحمل و نقل و مصرف
توجیه اقتصادي و کاهش ضایعات مصالح
  تسهیل هیدراتاسیون بتنتسریع در گیرش و
 کاهش نقطه انجماد بتنو افزایش حرارتی درون

مشخصات فنی

زرد روشنمایعشکل ظاهري

Cº2515/1در دماي g/cm³وزن مخصوص بر حسب 

راید، مقدار کنترل شده یون کلبدون کلرمیزان کلراید

.میباشدماه12در ظروف در بسته اولیه به مدت زمان انبار داري

.از سرما زدگی و یخ زدن محصول جلوگیري نمائیدشرایط نگهداري

.قابل تحویل استکیلوگرم20در ظروف با وزن خالصبسته بندي

.اندازه حجم ضد یخ از آب مصرفی در بتن کسر شده باشدجهت افزودن ضد یخ به مخلوط بتن هاي آماده باید قبال به مصرفمیزان و نحوه
ضخامت مقدار مصرف به دماي محیط مقدار مصرف سیمان در متر مکعب بتن، کیفیت سیمان، درجه بندي شن و ماسه و

لیتر و براي درجات 5/1درجه سانتی گراد زیر صفر - 2کیلو سیمان تا 100در شرایط معمول براي هر . بتن بستگی دارد
ضمنا در صورت مصرف ضد یخ رعایت دستور . درجه سانتی گراد نیم لیتر ضد یخ اضافه می گردد2پایین تر به ازاي هر

.العمل هاي مندرج در آیین نامه ها و قواعد بتن ریزي در هواي سرد نیز الزامی است



:نکات قابل توجه  
 مرحله سفت شدن بتن در حرارت هاي . هاي شن و ماسه به هم و تبدیل آنها به بتن می باشدعمل سیمان در واقع چسباندن و پیوست دادن دانه

درجه سانتی گراد با تاخیر همراه است و واکنش هاي فیزیکی و شیمیایی الزم براي ثابت شدن و محکم شدن بتن کند میشود و در 2نزدیک به 
لذا  در این مرحله با افزایش حرارت، گیرایی، بتن . بل جبرانی به بتن تازه وارد آوردحرارت صفر نیز متوقف می گردد که می تواند صدمات غیر قا

.تسریع می گردد
 28از استحکام %  20با مصرف ضد یخ بتن حرارت بتن افزایش می یابد و گیرش و بسته شدن بتن زودتر انجام می گیرد در نتیجه بتن تازه به

.ي آن خطري نخواهد داشتروزه خود می رسد و سرما و یخبندان برا

:اقدامات الزم که باید همزمان با مصرف ضد یخ بتن انجام گیرد 
 الزم است اقداماتی از قبیل . درجه سانتی گراد باشد+ 2در مواقعی که درجه حرارت محیط در زمان بتن ریزي و نیز در زمان حفاظت پایین تر از

.و گرم کردن مصالح با آب گرم و بخار  انجام گیرد) سانتیگراد درجه 50تا 25در حدود ( گرم کردن آب مصرفی 
آب بتن را دقیقا اندازه گیري نموده وحداقل آب مورد نیاز را به کار برید.
شن و ماسه را با دانه بندي مناسب به دقت انتخاب نمایید.
از مصالح یخ زده استفاده نشود.
ده نماییداز قالب هاي چوبی به جاي قالب هاي فلزي استفا.
 کیلوگرم در متر مکعب افزایش داده شود50تا25مقدار سیمان
 روي بتن اجرا شده را بپوشانید و به گونه اي محافظت کنید که گرماي حاصل از هیدراتاسیون هدر نرود.

.شستشو دهیدفراوان در صورت پاشیدن به چشم با آب 
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