
م���ات  

�اهر: پودر كرم مای� به سفید   •
 BS 5075 مقدار یون كلرید: مطا�� با  •

PH: خن�ی   •

بسته بندی

كیسه های 25 كیلویی   •

BS 5075BS 5075

�ار�رد�ا  

انجــام  نحــوی  بــه  بایــد   SPRAYSET HBP ســا�ی  مخلــوط 
ــه  ــود. توصی ــده ش ــك پراكن ــوط خش ــی در مخل ــه خو� ــه ب ــرد ك گی
می شــود كــه میــزان ر�وبــت مخلــوط، �یــر 4٪ باشــد و افــزودن 
SPRAYSET HBP بــه آن، ب�فاصلــه پیــش از مصــرف انجــام 

شــود.  
ایــن مــاده، بتــن ریــزی �جیــ� را امــكان پذیــر مــی ســازد و گیــرش 
بتــن را تســری� مــی كنــد و بــا وجــود چســبندگی خــوب، برگشــت 

مــواد را كاهــش مــی دهــد.  
 

  ن�وه م�رف 

در   SPRAYSET HBP مصــرف  ��ینــه  مقــدار  یافتــن  بــرای 
بــا  و  كاری  شــرای�  در  آزمون�ایــی  بایــد  خـــاص،  كاربردهــای 

گیــرد.   انجــام  موردن�ــر  مــواد  از  اســتفاده 
بـــتن،  در  اســتفاده  بــرای   SPRAYSET HBP مصــرف  مقــدار 
شـــاتكریت در محــدوده نرمــال 2 تــا 5 كیلوگــرم بــرای هــر 100 

كیلوگــرم مــاده ســیمانی مـــی باشـــد. 
ــه در ایــن  ــه آن چـ ــر متفاوتــی نســبت بـ ــاز بــه مقادی درصــورت نی
مـــتن آمـــده اســـت، مــی تــوان از �ریــ� انجــام آزمــون، مقــدار 

مناســب بــرای نیازهـــای خـــاص را ت�ییــن كــرد  .

�رح

پــودری،  شــاتكریت  �ودگیــر  یــك   SPRAYSET HBP
�یرســوزاننده و عــاری از مــواد قلیایــی مخصــوص بتــن پاششــی و 
شــاتكریت اســت.این مــاده بــه صــورت پــودر عرضــه مــی شــود و 
درصــورت افــزوده شــدن بــه مخلــوط، پاشــش مقــدار �یــاد مــاده 

بــا برگشــت كــ� (ضای�ــات كــ�) را امــكان پذیــر مــی ســازد.

در چنیــن مــواردی بــرای مشــاوره بـــا بخـــش خـــدمات فنـــی شــركت 
پارســیان م�ــار ســن� تمـــاس بگیریــد.  

م�ایا  

برگشت ك� مواد به واسطه گیرش تسری� شده   •
نداشتن ا�ر نامطلوب بر استحكام   •

و  ریــزش  �داقــ�  بــا  مــاده  �یــادی  مقــدار  ایجــاد  امــكان   •
با�تــر  ســرعت  بــا  دهــی  پوشــش  درنتیجــه، 

انطباق با استانداردها و �م� و كاربرد ایمن    •
  

م�رف �ی� از �د  

مصــرف مــاده بــه میــزان 2 برابــر مقادیــر ذكرشــده در ایــن متــن، 
در  اســتحكام  یــا  گیــرش  زمــان  ســازه،  خــواص  بــر  اندكــی  ا�ــر 

مقایســه بــا مقادیــر مصــرف نرمــال خواهــد داشــت.

عمل آوری   

هماننــد همــه سیســت� هــای ســیمانی، بایــد شــرای� عمــ� آوری 
مناســبی ایجــاد شــود.

اف�ودنی زودگیر �ا��ری� �ودری
CHRYSO®  Sprayset HBP



��ی�� می�ان م�رف 

متغیرهــای بســیای در مــواد و شــرای� بتــن كاری مــی توانــد بــر 
بــا  بایــد  بنابرایــن  بگــذارد.  تا�یــر  افزودنــی  انتخــاب و مصــرف 
اســتفاده از مــواد و در شــرای� كاری موردن�ــر، آزمایــش هایــی 
انجــام گیــرد تــا بتــوان مقــدار مصــرف و نســبت های مخلــوط ســا�ی 

��ینــه را بــرای تامیــن نیازمندی هــای خــاص، ت�ییــن نمــود.

م�ال �ای اجرا �ده 

 SPRAYSET HBPار�یا�ـی مطال�ـات  از  �اصـ�  م�ـال،  چنـد 
در ایـن متـن   ذكـر شـده اسـت. مقادیـر پیشـن�ادی، براسـاس 
نتایـ� بدسـت آمـده ارایـه شـده انـد   و م�الی از كاركرد در شـرای� 
متفـاوت هسـتند. بـه دلیـ� تغییرپذیـری مـواد بتـن كاری، نتایـ� 
فقـ� بایـد بـه عنـوان نمونه درن�ر گرفته شـوند. نتای� ذكرشـده 
در م�ال هـای جداگانـه الزامـا نبایـد بـا م�ال هـای دیگـر یـا نتایـ� 
بدسـت آمـده در جـای دیگـری برای SPRAYSET HBP یا سـایر 

مـواد، مقایسـه شـوند.

�رای� ن��داری و مدت زمان ن��داری

و  خشــك  محــ�  در  نگ�ــداری  درصــورت   SPRAYSET HBP
مــاه   21 مــدت  بــه  �داقــ�  بازنشــده،  اصلــی  كیســه های  در 

دارد.  مانــدگاری 
�ــرای� ن��ــداری: ایــن مــاده بایــد در كیســه هــای اصلــی بــاز 
نشــده نگ�ــداری شــود. درصــورت نگ�ــداری در دماهــای بــا� 
و یــا شــرایطی بــا ر�وبــت بــا�، زمــان مانــدگاری ممكــن اســت 

كاهــش یابــد. 
  

ن�ات ایمنی

PRAYSET HBP  ســوزاننده نیســت. ایــن مــاده نبایــد بل�یــده 
شــود یــا در تمــاس مســتقی� بــا پوســت و چشــ� قــرار گیــرد.  

ایمنــی مناســب بایــد مــورد اســتفاده قــرار  دســتكش و عینــك 
گیــرد. قطــرات پاشــیده شــده بــرروی پوســت بایــد بــا آب شســته 
شــود. درصــورت تمــاس مســتقی� بــا چشــ� ، ب�فاصلــه بــا مقــدار 
�یــادی آب شســته شــود و بــه پزشــك مراج�ــه گــردد. در صــورت 
بل�یــده شــدن، ب�فاصلــه بــه پزشــك مراج�ــه نماییــد و فــرد را 

وادار بــه اســتفراغ نكنیــد.


