
 

 

 یاصل یکاربردها
 سرد يَای در بتن اجرای ٍ لـحه تَلید، انکان 

 گراد سانتی درجٌ -۵۱ تا
 زنستان در بتن دنای افزایش 
 بتن رٍزى ۷ ٍ رٍزى ۳ نقاٍنت افزایش 
 سرعت زایشـاف ٍ بتن رشـگی انـزن شــکاي 

 بتن شدن سخت
 زنان نصف) تر کَتاى زنان در برداری قالب انکان 

 (نعهَل
 بـکس ٌـب ازـنی کٌ یـرنیهـت ایــکاري امـانج 

 .دارند بتن سریع نقاٍنت

 مصرفمقدار 
 ،ESKIMO اسـکیهَ نایع بتن یخ ضد نصرف نقدار

 تعـنن يَا دنای ٍ سیهان عیار نقدار بٌ تَجٌ با
 .شَد نی

 

 مصرفروش 
 بتن تَلید ایستگاى در بتن یخ ضد شدن اضافٌ .۵

 حالت این در: نصالح سایر با يهراى ،(بچینگ)
 بتن آب   از قسهتی با بتن یخ ضد است بًتر

 کٌ چرا شَد، اضافٌ بتن بٌ سپس ٍ شدى ترکیب
 آن بیشتر اثرگذاری ٍ بًتر پخش نَجب انر این
 .گردد نی بتن در

 تراک بٌ پرٍژى نحل در بتن یخ ضد شدن اضافٌ .2
 ۴ تا ۳ بتن است بًتر حالت این در :نیکسر

 تخلیٌ نًایت، در ٍ شدى نیکس تند دٍر با دقیقٌ
 .شَد

 نَجـب نکتـٌ، چنـد رعایـت باشـید داشتٌ نظر در
ــَد ــت بًب ــتن کیفی ــازى ٍ ب ــتان فصــل در س  زنس

 :شَد نی
 آب، از آرناتَريا ٍ اـي قالب حـسط کردن زـتهی 

 یخ ٍ برف
 جًت بتن، با تهاس در فلزات   کردن گرم 

 درجٌ ۱ از بیش بٌ يا آن دنای افزایش
 گراد سانتی

 درجٌ ۱ از کهتر کٌ ای گَنٌ بٌ بتن، دنای حفظ 
 .نشَد گراد سانتی

 بتن سطح پَشش با بتن دنای حفظ 

 مزایا 
 تر، پـانن رفـنص حال، نـعی در ٍ باالتر درتـق 

 خَد رقبای دیگر بٌ نسبت
 زیــفل ایــي بخش رایــب ضرر بی ٍ کلر بدٍن 

 (شَد نی نیلگرد خَردگی باعث کلر) ساختهان
 در بتن سطح بًتر رداختــپ ٍ کشی نالٌ انکان 

 زنستان
 نحافظت از ناشی پرٍژى، ایــي يزینٌ شــکاي 

 سرنا از بتن
 رٍسازی،: نظیر يایی سازى از تر سریع برداری بًرى 

 . …ٍ شیبدار سطح کفسازی،
 بتن زایی حرارت ٍ يیدراسیَن ٍاکنش تسریع 
 نسبت بیشتر 2۰۲ تا بتن اٍلیٌ نقاٍنت افزایش 

 یخ ضد بدٍن بتن بٌ
 کانــان آن، عــتب بٌ ٍ بتن رــت سریع رشــگی 

 تر سریع برداری قالب
 گراد درجٌ سانتی -۵۱ دنای تا ریزی بتن انکان 
 يا افزٍدنی ا،ــي کنندى رٍان امــته با سازگاری ٍ 

 پرتلند يای سیهان
 ٌــدقیق ۴ الی ۳) نیکسر تراک در سریع شـپخ 

 (شدن نیکس

 سرنا برابر در بتن دٍام افزایش 
 برتـر کیفی رلـکنت ایـي آزنایشگاى دـتأن نَرد 

 کشَر

 هایی است؟ افراد و پروژه مناسب چهاسکیمى 
 يای يزینٌ باید بزرگ يای پرٍژى زنستان، فصل در

 ٍ کنند بتن کردن گرم ٍ نحافظت صرف را بیشتری
 بٌ شَد؛ نی بیشتر پرٍژى ابعاد افزایش با انر این

 نتراژ با بزرگ سقف یک کردن گرم نثال عنَان
 ٍ پَشش از استفادى با نربع نتر ۵۰۰۰ حدٍدا  
 استفادى بنابراین. است دشَاری بسیار کار بخاری،

 تَاند نی ESKIMO اسکیهَ نایع بتن یخ ضد از
 یا دادى کايش را يَا برٍدت از ناشی يای يزینٌ
 باعث بتن، بٌ یخ ضد این شدن اضافٌ. کند حذف
 دادى افزایش را بتن گیرش شدى، بتن دنای کنترل

 .کند نی جلَگیری بتن زدن یخ از ٍ
 اتــقطع دگانــتَلیدکنن ایـــي دغدغٌ از یکی
 طی تا است تر سریع برداری قالب بتن، ساختٌ پیش
 تَلید بیشتری قطعات قالب ير با بتَانند رٍز شبانٌ
 از استفادى افراد، این برای رايکاريا از یکی. کنند
 این زیرا است؛ ESKIMO اسکیهَ نایع بتن یخ ضد
 نصف تا را برداری قالب زنان تَاند نی یخ ضد

 .ديد کايش

 

 

 ®اسکیمى
 نایع بتن ضد یخ

 کلر بدون ،بتن زودگیر

گرادسانتی درجه -15 تا سرد هىای و زمستان در بتن تىلید برای مناسب 
بتن مکعب متر هر در کیلىگرم 8: متىسط مصرف مقدار 
بزرگ هایپروژه در بتن محافظت هایهزینه کاهش برای مناسب 
بیشتر درصد 20 تا روزه 7 و روزه 3 سن در بتن مقاومت افزایش 
بتن در سریع گیرش ایجاد با ها،قالب ترسریع کردن باز امکان 
بتن زدن یخ از جلىگیری و بتن دمای افزایش 
بتن میلگردهای برای ضرربی و کلر بدون 

کايش نقاٍنت  ٍ یخ زدن بتن در زنستان، از تسریع گیرش بتن ٍ افزایش دنای بتن با ،ESKIMO نایع اسکیهَضد یخ بتن 
از  .افزایش یابد ٍزى بتنر 7ٍ  رٍزى ۳نقاٍنت  شَد کند. استفادى از این نحصَل باعث نیزدگی جلَگیری نیناشی از یخ بتن
يای آرنٌ تَان از این نحصَل در بتناست، بدٍن نگرانی از خَردگی فَالد، نی فاقد یَن کلر بتن،جا کٌ نادى ضد یخ آن

 .تر ضد یخ بتن نایع اسکیهَ خَايیو پرداختفَالدی استفادى کرد. در ادانٌ بٌ نعرفی دقیق

ASTM C 827 / ASTM C 494 Type C / ACI 212.3r-16 و ACI 306r-16 / ISIRI 2930 / ISO 19596 
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