
 

 

 
 ی اصل یکاربردها

  سرد  هوای  در  بتن  اجرای  و  لـحم  تولید،  امکان ▪
 گرادسانتی  درجه  -۱۵ تا

 زمستان  در  بتن  دمای  افزایش ▪
 بتن  روزه  ۷ و  روزه ۳  مقاومت   افزایش ▪
  سرعت   زایشـاف  و  بتن  رشـگی  انـزم  شــکاه ▪

 بتن  شدن سخت 
  زمان نصف)  ترکوتاه  زمان  در  برداریقالب   امکان ▪

 (معمول
  ب ـکس  هـب  از ـنی  که  یـرمیمـت  ایــکاره  امـانج ▪

 .دارند بتن  سریع مقاومت 

 مصرف مقدار 
  ،ESKIMO  اســکیمو  مایع  بتن  یخ ضد مصرف مقدار
  تعــ ن  هوا  دمای  و  سیمان  عیار  مقدار  به  توجه  با
 .شودمی

 

 روش مصرف
  بتن   تولید   ایستگاه   در   بتن   یخ   ضد   شدن   اضافه  .1

  حالت   این  در :  مصالح   سایر   با   همراه   ، ( بچینگ ) 
 بتن  آب    از   قسمتی   با  بتن  یخ  ضد   است  بهتر

  که   چرا  شود،  اضافه  بتن  به  سپس  و  شده  ترکیب 
 آن  بیشتر  اثرگذاری  و  بهتر  پخش  موجب   امر  این
 . گرددمی  بتن  در
  تراک   به   پروژه   محل   در   بتن   یخ   ضد   شدن   اضافه  .2

 ۴  تا   ۳  بتن  است   بهتر  حالت   این  در  :میکسر 

 تخلیه نهایت، در و شده میکس تند دور با دقیقه
 .شود

  موجــب  نکتــه، چنــد رعایــت  باشــید داشته  نظر  در
ــود ــت   بهب ــتن  کیفی ــازه  و  ب ــل  در  س ــتان  فص   زمس
 :شودمی
 آب،   از   آرماتورها  و  اـهقالب   حـسط  کردن  زـتمی ▪

 یخ   و  برف
 جهت   بتن،  با  تماس  در  فلزات    کردن  گرم ▪

  درجه  ۵  از   بیش  به  هاآن   دمای  افزایش
 گراد سانتی

  درجه  ۵  از   کمتر  که  ایگونه  به  بتن،  دمای  حفظ ▪
 .نشود  گرادسانتی

 بتن   سطح  پوشش  با  بتن  دمای  حفظ ▪

 مزایا 
  تر،پــا ن  رفـمص حال، نـعی در و باالتر درتـق ▪

 خود  رقبای  دیگر  به نسبت 
  زیــفل  ایــهبخش  رایــب  ضرربی  و  کلر  بدون ▪

 (شودمی  میلگرد  خوردگی باعث   کلر) ساختمان
  در  بتن سطح بهتر رداخت ــپ و کشیماله امکان ▪

 زمستان
  محافظت   از   ناشی  پروژه،  ایــههزینه  شــکاه ▪

 سرما از   بتن
  روسازی،:  نظیر  هاییسازه  از   ترسریع  برداریبهره ▪

 .  …و  شیبدار  سطح  کفسازی،
 بتن  زاییحرارت  و  هیدراسیون  واکنش  تسریع ▪
  بیشــتر%  ۲۰  تــا  بــتن  اولیــه  مقاومــت   افــزایش ▪

 یخ  ضد بدون  بتن  به نسبت 
  کانــام  آن،  عــتب  به  و  بتن  رــتسریع  رشــگی ▪

 ترسریع  برداریقالب 
 گراددرجه سانتی  -15  دمای  تا  ریزیبتن  امکان ▪
  و  هاافزودنی  ا،ــهکننده  روان امــتم با سازگاری ▪

 پرتلند هایسیمان
  هــدقیق  ۴  الی  ۳)  میکسر  تراک  در سریع شـپخ ▪

 (شدن  میکس

 سرما  برابر  در  بتن  دوام  افزایش ▪
  برتــر  کیفی  رلـکنت  ایـهآزمایشگاه  دـتأ   مورد ▪

 کشور

 هایی است؟افراد و پروژه مناسب چهاسکیمو 
  هایهزینه   باید  بزرگ  هایپروژه  زمستان،   فصل  در

  و   کنند  بتن  کردن  گرم  و   محافظت   صرف  را  بیشتری
  به   شود؛می  بیشتر  پروژه  ابعاد  افزایش  با  امر  این

 متراژ   با  بزرگ  سقف  یک  کردن  گرم  مثال  عنوان
 و   پوشش  از   استفاده  با  مربع  متر  ۱۰۰۰  حدودا  
  استفاده   بنابراین.  است   دشواری  بسیار  کار  بخاری،

 تواندمی  ESKIMO  اسکیمو  مایع  بتن  یخ  ضد  از 
  یا   داده  کاهش  را  هوا  برودت  از   ناشی  هایهزینه 
 باعث   بتن،  به  یخ  ضد  این  شدن  اضافه.  کند  حذف
  داده   افزایش  را   بتن  گیرش  شده،  بتن  دمای  کنترل

 . کندمی  جلوگیری  بتن   زدن  یخ  از   و
 ات ــقطع  دگانــ تولیدکنن  ایـــهدغدغه   از   یکی
 طی  تا   است   ترسریع  برداریقالب   بتن،   ساختهپیش
 تولید   بیشتری  قطعات   قالب   هر  با   بتوانند   روز شبانه
  از   استفاده  افراد،  این  برای  راهکارها  از   یکی.  کنند
  این زیرا است؛ ESKIMO اسکیمو  مایع  بتن  یخ  ضد 
 نصف  تا  را  برداریقالب   زمان  تواندمی  یخ  ضد

 .دهد  کاهش
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 گراد سانتی  درجه  -15 تا  سرد  هوای و زمستان  در  بتن   تولید  برای  مناسب  ▪
 بتن   مکعب  متر  هر  در  کیلوگرم  8:  متوسط  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   جلوگیری  و  بتن  دمای  افزایش ▪
 بتن  میلگردهای  برای   ضرربی  و  کلر  بدون ▪

کاهش مقاومت  و یخ زدن بتن در زمستان، از  تسریع گیرش بتن و افزایش دمای بتن با ،ESKIMO  مایع اسکیموضد یخ بتن  
از   .افزایش یابد وزه بتنر  7و   روزه  ۳مقاومت   شودکند. استفاده از این محصول باعث میزدگی جلوگیری می ناشی از یخ بتن
های آرمه  توان از این محصول در بتندگی فوالد، میاست، بدون نگرانی از خور فاقد یون کلر جا که ماده ضد یخ بتن،آن

 .تر ضد یخ بتن مایع اسکیمو خواهیم پرداخت فوالدی استفاده کرد. در ادامه به معرفی دقیق 

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

https://ramkaco.com/product-category/concrete-admixture/concrete-antifreeze/
https://ramkaco.com/product/eskimo/
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