
م���ات  
نوع: مای�   •

رن�: �رد روشن   •
دانسیته: كمتر از 1   •
 0°  C:نقطه انجماد  •

�ار�رد�ا  

عوام� كیورین� با نسبت قاب� توجه سط� به �ج�:   •
ك� سا�ی، كف�وش�ای سیمانی   -  

جاده ها، بزرگراه های بتنی   -  
دیوارهای پیش ساخته    -  

كیورینــ� بتــن و مــ�ت هایــی كــه در م�ــرض خشــك شــدن   •
ســری� قابــ� توجــه (دمــای بــا�، بــاد) قــرار دارنــد: 

همــه قط�ــات ســیمانی كــه در مقابــ� شــرای� خشــك   -  
دارنــد.  قــرار  عــادی  �یــر  شــدن 

  پرداخت با ماله كشی و هموارسا�ی سطوح پاششی  
 

  ن�وه م�رف 

 Chryso Cure AR  .آمــاده مصــرف اســت  Chryso Cure AR
ترجیحــًا بایــد بــر روی بتــن تــازه اعمــال شــود تــا از خشــك شــدن 

بســیار ســری� بتــن جلوگیــری كنــد.  
Chryso Cure AR  را بــه صــورت یــك �یــه من�ــ� همــوار، بــه 
��اشــید.  بتــن،  ناهمــواری  بــه  بســته   100  -200  g/m2 میــزان 

�رح

  Chryso Cure AR یــك عمــ� آورنــده پایــه آ�ــی آمــاده مصــرف 
ــش های  ــا، پوش ــ�ت ه ــازه، م ــن ت ــرد در بت ــرای كارب ــه ب ــت ك اس
ســیمانی دیگــر و بتــن تــازه از قالــب خــارج شــده درن�ــر گرفتــه 

شــده اســت.  
Chryso Cure AR از�ریــ� ایجــاد یــك �یــه محافــ�، بتــن و م�ت 
را در مقابــ� خشــك شــدن بســیار ســری�، محاف�ــت می كنــد. 
ایــن امــر ،هیدراتاســیون كامــ� ذرات ســیمان را ممكــن می ســازد 

ــه و انقبــاض خشــك را محــدود می نمایــد.   و ترك هــای اولی
ســط� بتنــی كــه دارای ایــن عامــ� اســت، پس از گیــرش، مقاومت 

��تــری در مقابــ� ســایش از خــود نشــان می دهد.  
ــش  ــ� پوش ــان منا� ــخی� آس ــور تش ــه من� ــی ب ــن بتن ــط� چنی س
داده شــده، ســفید اســت و پــس از خشــك شــدن، پوشــش 

پاشــش در دو ج�ــت متقا�ــ� از ایجــاد جاهــای خالــی جلوگیــری 
ــد.   مــی كن

بــه من�ــور تســ�ی� پرداخــت بــا مالــه كشــی و همــوار كــردن بتــن 
 30-50 g/m2 را بــه میــزان  Chryso Cure AR  تــازه، یــك پوشــش

��اشــید.    
از                   نیــاز، پوشــش دیگــری  پرداخــت، درصــورت  از فرآینــد  پــس 

��اشــید.   قبلــی  پوشــش  بــرروی    Chryso CureAR

دست�رات ایمنی  

همگــن  زدن،  هــ�  بــا  را  محصــول  ایــن  مصــرف،  از  پیــش   •
 . ییــد نما

ایــن محصــول را در دمــای بــا�ی C° 0 نگ�ــداری كنیــد. ایــن   •
فــرآورده نســبت بــه یــ� زدن �ســاس اســت. 

بــر �بــ� مقــا�ت فنــی جدیــد، درصــورت نیــاز بــه اعمــال یــك   •
از  بایــد   Chryso Cure AR، بتــن  روی  بــر  دیگــر  پوشــش 

ســط� بتــن پــاك شــود. 
مدت ماندگاری: 6 ماه در بسته بندی اصلی   •

ســط� شــفاف مــی شــود.  
Chryso Cure AR پرداخــت ســط� از�ریــ� مالــه كشــی را تســ�ی�     

مــی كند.  

بسته بندی  

بشكه: 210 لیتری
گالن: 20 لیتری  

م�ا�� با

عامــ�   Chryso Cure AR
بــا  كــه  اســت  كیورینگــی 
گواهینامــه NF085  مطابقــت 

دارد

عمل آورنده پایه آ��
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