
م���ات  

نوع: مای� شیری روشن   •
و�ن مخصوص: 1/33   •

BS 5075 ��میزان كلرید: مطا  •

ن�وه م�رف 

پاشــش مقادیــر �یــاد بتــن و شــاتكریت را بــدون ریــزش امــكان 
پذیــر  مــی كنــد  و ســبب تســری� گیــرش و كاهــش برگشــت مــواد 

می شــود.  (ریبانــد) 
 

م�ایا  

مقــدار �یــاد مــاده پاشــیده شــده ســبب پوشــش ســری� تــر ســط� 
با كمتـــرین مقـــدارریزش می شــود.  

در هــر بــار كاربــرد، برروی ســطوح عمـــودی، تـــاmm  150 و بـــرروی 
ســـطوح با�ســری  تــا mm 100 مــاده را بســته بــه نســبت و�ن بــه 

�جــ� ذرات، مــی تــوان اعمــال كــرد.  

�رح

Chryso Jet 25 AF یــك �ود گیــر عــاری از مــواد قلیایی مخصوص 
شــاتكریت تر می باشــد.  

افــت  ســبب  پاشــش  از  پــس  ب�فاصلــه   Chryso Jet 25 AF
می شــود. تیكســوتروپی  ا�ــر  یــك  ایجــاد  و  ریــزش  ناگ�انــی 

روان  فــوق  ســوپر  بــا  همــراه  می توانــد   Chryso Jet 25 AF
مــورد   CHRYSO Fluid Optima 100 ماننــد  كننده هایــی 

گیــرد. قــرار  اســتفاده 

ــرد  ــ� و كارك ــ� و نق ــرای� �م ــبب ش ــاده س ــودن م ــوزش آور نب س
ایمــن تــر مــی شــود.  

برگشــت مــواد (ریبانــد) پاییــن و گیــرش كنتــرل شــده بــه مــاده 
جدیــد امكـــان مــی دهــد تــا در مــ�ت اعمــال شــده، جاگیــر شــود.  

این مای�، عاری از یون كلرید است.  
این ماده، برروی استحكام 82 روزه، ا�ر نامطلو�ی ندارد.

اف�ودنی زودگیر �ا��ری� مای�
C H R Y S O ®   J e t  2 5  A F

بسته بندی  
مخزن: 1000 لیتری  

بشكه: 210 لیتری
گالن: 20 لیتر ی



ایمنی

 Chryso Jet 25 AF در دســته مــواد �یــان آور قــرار نــدارد. بــا این 
وجــود، ایــن مــاده نبایــد بل�یــده شــود یــا در تمــاس مســتقی� بــا 

پوســت و چشــ� قــرار گیــرد.  
دستكش و عینك ایمنی مناسب باید مورد استفاده قرار گیرد.  

شســته  آب  بــا  بایــد  پوســت  بــرروی  شــده  پاشــیده  قطــرات 
ــا مقــدار �یــادی  شــود. درصــورت تمــاس بــا چشــ�، ب�فاصلــه ب
بل�یــده  درصــورت  شــود.  مراج�ــه  پزشــك  بــه  و  شســته  آب 
شــدن، ب�فاصلــه بــه پزشــك مراج�ــه كنیــد و فــرد را وادار بــه 

ننماییــد. اســتفراغ 
  

م�دار م�رف نوعی  

 بــرای ت�ییــن مقــدار مصــرف ��ینــه Chryso Jet 25 AF در مــوارد 
خــاص، بایــد همیشــه آزمایش هایــی در شــرای� كاری خــاص و بــا 
اســتفاده از مــواد موردن�ــر انجــام گیــرد. بــه ایــن ترتیــب می تــوان 
ــرد و از  ــدا ك ــواد را پی ــبت م ــی و نس ــرف افزودن ــه مص ــدار ��ین مق
مخلــوط بتــن ار�یا�ــی كاملــی بدســت آورد. نقطــه شــروع ایــن 
ــا  ــد انتخــاب مقــداری در محــدوده نرمــال 3 ت آزمون هــا، می توان
 GGBFS ،PFA �7 لیتــر در هــر 10 كیلوگــرم مــاده ســیمانی، شــام

یــا میكروســیلیس باشــد.  

مقادیــر  از  تــوان  مــی  لــزوم  درصــورت  ��ــ�ف:  ���د�ــ�  �ــ��� 
نیازمندی هــای  بــرآوردن  بــرای  كــه  كــرد  اســتفاده  متفاوتــی 
مخلوط هــای خــاص مناســب باشــد. تطا�ــ� بــا ملزومــات كار بایــد 

از�ریــ� انجــام آزمــون مشــخ� شــود.

م�رف �ی� از �د  

ایــن  در  ذكرشــده  مقادیــر  برابــر   2 انــدازه  بــه  مــاده  مصــرف 
متــن، تن�ــا ســبب ا�ــر محــدودی بــر خــواص ســازه، زمــان گیــرش، 

می شــود. بازدهــی  و  اســتحكام 

م��وط �ردن و ��زی�  

بــرای تولیــد مخلو�ــی بــا كارپذیــری بــا� بــدون خطــر ریختــن و 
جدایــش مــواد ،بایــد مخلــوط كــردن بــا تلمبــه (پمــ�) انجــام 

گیــرد.  
نگ�ــداری: �داقــ� زمــان مانــدگاری Chryso Jet 25 AF، 12 مــاه 
در محــدوده دمایــی �یــن 2 تــا 50 درجــه ســانتی گــراد اســت.
درصورتــی كــه بایــد مــاده را در دمایــی خــارج از ایــن محــدوده 
ــا خدمــات فنــی شــركت پارســیان م�ــار ســن�  نگ�ــداری كنیــد، ب

مشــورت نماییــد.

مقادیــر  از  تــوان  مــی  لــزوم  درصــورت  مقادیــر   از  تــوان  مــی  لــزوم  درصــورت  ��ــ�ف:  ���د�ــ�  ��ــ�ف:�ــ���  ���د�ــ�  �ــ��� 
نیازمندی هــای  بــرآوردن  بــرای  كــه  كــرد  اســتفاده  نیازمندی هــای متفاوتــی  بــرآوردن  بــرای  كــه  كــرد  اســتفاده  متفاوتــی 
مخلوط هــای خــاص مناســب باشــد. تطا�ــ� بــا ملزومــات كار بایــد مخلوط هــای خــاص مناســب باشــد. تطا�ــ� بــا ملزومــات كار بایــد 

از�ریــ� انجــام آزمــون مشــخ� شــود.از�ریــ� انجــام آزمــون مشــخ� شــود.

م�رف �ی� از �د  م�رف �ی� از �د  

ایــن  در  ذكرشــده  مقادیــر  برابــر  ایــن   در  ذكرشــده  مقادیــر  برابــر   22 انــدازه  بــه  مــاده  انــدازه مصــرف  بــه  مــاده  مصــرف 
متــن، تن�ــا ســبب ا�ــر محــدودی بــر خــواص ســازه، زمــان گیــرش، متــن، تن�ــا ســبب ا�ــر محــدودی بــر خــواص ســازه، زمــان گیــرش، 

می شــود. بازدهــی  و  می شــود.اســتحكام  بازدهــی  و  اســتحكام 

ایــن  در  ذكرشــده  مقادیــر  برابــر  ایــن   در  ذكرشــده  مقادیــر  برابــر   
متــن، تن�ــا ســبب ا�ــر محــدودی بــر خــواص ســازه، زمــان گیــرش، متــن، تن�ــا ســبب ا�ــر محــدودی بــر خــواص ســازه، زمــان گیــرش، 
ایــن  در  ذكرشــده  مقادیــر  برابــر  ایــن   در  ذكرشــده  مقادیــر  برابــر   
متــن، تن�ــا ســبب ا�ــر محــدودی بــر خــواص ســازه، زمــان گیــرش، متــن، تن�ــا ســبب ا�ــر محــدودی بــر خــواص ســازه، زمــان گیــرش، 
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