
 

 

 

 

CHRYSO
®
 Xel  C4  

 دافزودني براي مالت كاري در هواي سر

 

 
  

 

  شرح

CHRYSO
®
 Xel C4 افزودني سخت كننده حاوي تركيبات كلردار  

  مناسب) بتن خشك بدون اسالمپ(است كه براي توليد بتن پيش ساخته 

  .است و روند گيرش و سخت شدن آن را تسريع مي كند

  ومت اجزاي بتن را هنگام خواص خميري اين افزودني چسبندگي و مقا

  از اين رو باز كردن قالبها بسيار آسان. باز كردن قالبها بسيار باال مي برد

   .مي شود

  با استفاده از اين افزودني مي توان دما را پائين آورد و مدت سيكل هاي 

 . خشك شدن را كاهش داد

 

  مطابق با 

CHRYSO
®
 Xel C4  مطابق با استانداردCE مي باشد.  

  

 

  خصاتمش

 مايع: نوع �

 بي رنگ مايل به زرد كمرنگ: رنگ �

  345/1±010/0: دانسيته �

 5كمتر از : درجه قليايي  �

 درجه  - 25حدود : درجه انجماد �

Clميزان يون  �
 درصد 21كمتر از :  -

 درصد 1/0كمتر از :  Na2Oميزان  �

  

 بسته بندي 

  ليتري 1000:  مخزن

  ليتري 210: بشكه

  ليتري 20: گالن
  

  

  كاربردها

 ها انواع سيمان زگار باسا �

بلوكهاي سنگفرشي، دال بتن، جداول، پوشش هاي محافظ بتني، طاق مناسب براي  �

 .......  بتني، لوله بتني و 

 بتن پيش ساخته در هواي سرد باال بردن توليد �

 بتن از يخ زدگيحفاظت م �

 

 نحوه مصرف

  . مصرفي سيمان درصد وزن 2 تا 7/0: مصرف ميزان

CHRYSO
®
 Xel C4  اين افزودني را مي توان . مي شودكامالً در آب حل

   .هم به آب اختالط بتن و هم مستقيماً به بتن در ميكسر اضافه كرد

  ات و در نظر گرفتن شرايط منطقه وميزان مصرف بهينه با انجام آزمايشتعيين 

  .مي شودمكانيكي مورد نياز بتن ميسر  طرح اختالط و خواص تاثير آن بر كارائي و

   

CHRYSO
®
 Xel C4  بايستي مطابق دستورالعملهايDTU 24-1  جهت

  .مصرف شود دارافزودني هاي كلر

  

 دستورات ايمني

 جهت استفاده از اين محصول در بتن هاي رنگي با بخش فني تماس �

 .بگيريد

 .ماه پس از توليد مي باشد 18مدت زمان نگهداري محصول  �

 .نمي باشداين افزودني براي بتن هاي پيش تنيده مناسب  �

  


