
 

 

 
 ی اصل یکاربردها

 سرد  هوای  در  مسلح  غیر مالت  ساخت  ▪
  کاریسنگ  و  کارییـکاش  برای  اب،ـدوغ  ساخت  ▪

 سرد  هوای  در
 زمستان  در  ریزیگروت ▪
  بتنــی  اتــقطع  در  رداریــبقالب   انـزم  کاهش ▪

  مصــنو،ی، سنگ: مانند  مسلح،  غیر  ساختهپیش
 …و  پلیمری  موزاییک

  کسب   به  نیاز  که  ترمیمی   کارهای  آسان  انجام ▪
  .دارند  مالت   سریع  مقاومت 

 مصرف مقدار 

آلپاین مالت   یخ   ضد   مصرف  یبازه   ۵  تا   ۲  از   مایع 
 آن   دقیق  مصرف  میزان.  است   سیمان  وزن   درصد 
 دمای  و  شده  استفاده  سیمان  مقدار  از  تابعی  نیز
 نیاز   وردــم  ریــزودگی  شدت  به   بسته  و   است   هوا

 . گرددمی  مشخص

 باالتر   سیمان  ،یار  قدر  هر  اینکه  اهمیت  حائز  نکته
  زاییحرارت  ،لت   به  یخ  ضد  مصرف   میزان  باشد،
 هوا  ایــدم  درـــق  هر   و   بود  خواهد   کمتر  سیمان 
 خواهد  بیشتر  یخ  ضد  مصرف  میزان  باشد،  ترپایین
  مایع   یخ  ضد  دقیق   مصرف  میزان  بنابراین.  شد
  دمای   سیمان،   ،یار :  ،امل  سه  به   توجه  با   مالت
 .شودمی  تعیین  نیاز   مورد   زودگیری   میزان   و   محیط 

 روش مصرف
 سایر  با  همراه  مالت،   تولید  هنگام  محصول  این

 با  است   بهتر  البته .  شودمی   اضافه  مالت  به  مصالح
 مالت   به  سپس  و  شده  ترکیب  مالت   آب    از   بخشی
  اثرگذاری  و  بهتر پخش موجب  امر این. گردد اضافه
 . شودمی  مالت  در  آن  بیشتر

 مزایا 
 مالت   اولیه  گیرش  زمان  تسریع ▪
 مالت  دمای  و  زاییحرارت   افزایش ▪

 و ذوب  سیکل  رابرـب  در  مالت  ت ـمقاوم  افزایش ▪
 یخبندان 

 مالت   چسبندگی  قدرت  افزایش ▪
 پرتلند   سیمان  انواع  با  سازگاری ▪
 مالت  هایافزودنی  سایر   با  سازگاری ▪
  و  کاریکاشی  چینی،  دیوار  ترسریع  اجرای  امکان ▪

 کاری سنگ 

 هایی است؟افراد و پروژه مناسب چه آلپاین
ــی ــکالت  از   یک ــنگ  مش ــی  و  کاریس ــا  کاریکاش   ب
  یخ  زمستان،  فصل  در  ریزیدوغاب  روش  از   استفاده
  سنگ پشت   دوغاب  شدن  سفت   دیر  یا  دوغاب  زدن
  زمســتان،  فصــل  در  دلیــل  همین  به. است  کاشی یا

  پــایین  کاریکاشــی  و  کاریســنگ  ،ملیــات  ســر،ت 
  محصــول  از   اســتفاده  مشکل،  این  حل  برای. آیدمی

  با،ــ    دوغــاب،  کــردن  زودگیــر  بــا  تواندمی  آلپاین
  دوغــاب  زدن  یخ  از   همچنین  و  شده  ترسریع  گیرش
 .کند  جلوگیری آن  کیفیت   افت  و
  دیوار  مالت  زدن  یخ  خطر  همیشه  سرد،  هوای  در

  هایبلوک  میان  کافی  چسبندگی  ،دم  و  چینی
 است  ممکن  امر   این.  دارد  وجود   سفالی  یا  آجری
 استحکام  از   زلزله  و  باد  برابر  در  دیوار  شود  با،  
 انجام  برای  محصول  این.  نباشد  برخوردار  کافی
 به   تواندمی  سرد  هوای  در  چینی  دیوار  یپروژه
 . کند  کمک  نهایی  دیوار  استحکام  و   کار  سر،ت 
  بتنــی قطعــات ســاخت  در موجود مشکالت  از   یکی
  پالست،  سمنت   مصنو،ی،  گـــسن)   اختهــسپیش

  ســفت   دیر  زمستان،  فصل  در(  …و  پلیمری  موزاییک
.  اســت   سریع  برداریقالب   توانایی ،دم و بتن شدن
  و  شــده  ســاخت   ســر،ت   کــاهش  موجــب   امر  این

  از  ناشــی هایهزینــه صرف  به  مجبور  طرح  مجریان
  بــا  آنکــه  حــال  شــوند،می  اضــافی  هایقالب   خرید
  یــخ  ضــد  گروه  در  که  مالت  یخ  ضد ماده از  استفاده

  و  نمود  حل  را  مشکل  این  توانمی  گرفته،  جای  بتن
 .داد  انجام  را  برداریقالب   تریسریع زمان  در
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 زمستان   در  مسلح   غیر مالت  ساخت  برای  مناسب  ▪
 سیمان  کیلوگرم  100  هر  ازای  به  کیلوگرم  3:  متوسط  مصرف  مقدار ▪
 کاری سنگ و  کاریکاشی  سرعت   افزایش  و  ترسریع  ریزیدوغاب  امکان ▪
 سرد  هوای  در  بنایی  مالت  ساخت   امکان ▪
 مالت  اولیه  مقاومت   کسب   افزایش ▪
 مالت   زدن  یخ  از  جلوگیری  و  مالت  دمای  افزایش ▪
 فلز   برای  نامناسب  و   کلر  یون  حاوی ▪

 
در شرایط آب و هوایی سرد، به ،نوان یک افزودنی مایع برای حفاظت بتن و مالتی که با   ALPINEضد یخ مالت مایع آلپاین  

با افزایش سر،ت هیدراسیون و گرمازایی، زمان گیرش اولیه را بسیار    ALPINEآلپاین   رود.فوالد در ارتباط نباشد، به کار می
زاد در مالت شده و در نتیجه، مانع از یخ زدن مالت کاهش داده و با تکمیل واکنش آب و سیمان، مانع از باقی ماندن آب آ

ریزی پشت سنگ و کاشی در  توان به استفاده از آن در مالت بنایی برای دیوار چینی یا دوغابگردد. از کاربردهای آن می می
 های این محصول آشنا خواهیم شد. تر با ویژگیفصل سرد اشاره کرد. در ادامه به طور 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/alpine/
https://ramkaco.com/product-category/concrete-admixture/concrete-antifreeze/
https://ramkaco.com/product-category/concrete-admixture/concrete-antifreeze/
http://www.ramkaco.com/

