
بــا   كــه  اســت  گیــرش  كندكننــده  یــك   Chryso Tard CHR
NF EN 934-2 مطابقــت دارد .

Chryso Tard CHR هم�نین با ASTM C 494-B  تطبی� دارد

  

م���ات  

نوع: مای�   •
 1/06 ± 0/02 :20˚ C دانسیته در  •

رن�: ق�وه ای   •
7 ± 2  :PH  •

 -1˚C نقطه انجماد: در�دود  •
�ل�ت یون كلرید: ٪0/1 ≥  •

≤  ٪0/5 : Na2O ل�ت�  •

�ار�رد�ا  

سازگار با انواع سیمان   •
بتن �جی� و م�ت  كاشیكاری    •

ستون ها و دیوارهای �ای�    •
بتن ریزی در دمای با�   •

انتقال بتن در مسافت های �و�نی   •
جلوگیری از ایجاد درز سرد   •

 
  ن�وه م�رف 

كیلوگــرم   100 هــر  در  كیلوگــرم   0/8 تــا   0/2 مصــرف:  مقــدار 
ســیمان. درمــورد مقادیــر مصــرف متفــاوت، لطفــًا بــا متخصصــان 

مــا تمــاس بگیریــد.  
مــاده  ایــن  �ــ�  می شــود.  كامــً� در آب   Chryso Tard CHR

�رح

Chryso Tard CHR  از�ریــ� پوشــاندن ســط� ذرات ســیمان  
به �ــور لح�ــه ای، هیدراســیون ســیمان را كنــد  میكنــد. در انت�ــای 
گیــرش، بتــن بــه ســرعت ســفت مــی شــود و پــس از 28 روز، 

اســتحكام فشــاری با�یــی بدســت مــی آورد.  
Chryso Tard CHR دارای ا�ــر كشــش ســطحی نیســت. مصــرف 

آن در بتــن،  به هیــ� وجــه، ا�ــری بــر پایــداری بتــن نــدارد.  
با  همزمان  به �ور   می تواند   Chryso Tard CHR
سوپرپ�ستیسایزرهای كاهنده شدید آب مورد استفاده قرار گیرد.  

م�ا�� با

بــا                     كــه  اســت  گیــرش  كندكننــده  یــك   Chryso Tard CHR
دارد.    مطابقــت  اروپــا)  اتحادیــه  (اســتاندارد   CE marking

بایــد بــه آب مصرفــی بــرای مخلــوط كــردن افــزوده شــود.  
ا�ــر كندكنندگــی Chryso Tard CHR بــه مقــدار مصرفــی بســتگی 

دارد. 
از  پــس  تن�ــا  را   Chryso Tard CHR مصــرف  ��ینــه  مقــدار 
انجــام آزمــون هــای عملــی و درن�ــر گرفتــن شــرای� محلــی مو�ــر 
بــر كارپذیــری مخلــوط و خــواص مكانیكــی موردنیــاز بــرای بتــن،  

كــرد.   ت�ییــن  میتــوان 

دست�رات ایمنی  

شــود.  محاف�ــت  انجمــاد  درمقابــ�  بایــد  محصــول  ایــن   •
ــاده  ــواص م ــزدن، خ ــس از ذوب و  هم ــاد، پ ــورت انجم درص

قاب� با�یا�ی است.   
زمان ماندگاری: 18 ماه .  •

اف�ودنی د�رگیر �ننده بت�
C H R Y S O ®   T a r d  C H R

بسته بندی  
مخزن: 1000 لیتری  

بشكه: 210 لیتری
گالن: 20 لیتر ی


