
با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطالعات و مشخصات مندرج، همواره انـجام آزمون هاي کارگاهی براي تـایید مناسب بودن محـصول و تعیـین مـیزان مـصـرف جهت حصول

نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شـرکت ضامن توصیه و راهنمایی هاي نمــایندگان، تـوزیع کننـدگان و

عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطالعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

محصول نگهدارنده بتن بعد از اعمال بر روي سطح بتن تازه با تشکیل یک الیه فیلم بر روي آن باعث جلوگیري از تبخیر زود هنگام

 آب بتن شده و این عمل در نهایت کمک بسزائی در انجام عملیات کیورینگ بتن و همچنین افزایش مقاومت فشاري می کند . 

ویژگی هــا

جلوگیري از ترك خوردگی سطحی بتن 

جلوگیري از پوسته شدن سطحی بتن 

عدم نیاز به آب پاشی مداوم بتن 

افزایش مقاومت فشاري بتن 

کاهش نفوذ پذیري سطحی بتن

کمک به تکمیل واکنش هیدراتاسیون سیمان با توجه به حبس 

آب و رطوبت اختالط در داخل بتن 

جلوگیري از ترك خوردگی سطح بتن ناشی از شوك حرارتی

 تماس آب با بتن در هواي گرم 

موارد استفاده

بتن ریزي در شرایط هواي گرم 

  ( Paving ) بتن ریزي در مقاطع وسیع

بتن ریزي در مناطق باد خیز و محل هاي مواجه با تابش 

مستقیم نور خورشید 

ESA.Cureنگهدارنده بتن 

اطالعات فنی

مطابق با استانداردهاي

ASTM C 309  ACI308

ASTM C151     BS7542 – AASHTOM148

اطالعـات فنـی

حالت فیزیکی

رنگ

وزن مخصوص  

مقدار کلراید

(25 ºC)

قابلیت انحالل در آب 

مایع

قهوه اي روشن

1/4    0/02 gr/cm+-
3

فاقد یون کلر

 

دارد

ESA.Cureنگهدارنده بتن
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در صورت تماس با پــوست قــبل از خشــک شـدن با آب 

شسته شود.

در صورت تمــاس با چشم و یـا نفوذ به دهـــان بالفاصله 

با آب فراوان شسته شود .

نکات ایمنی

با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطالعات و مشخصات مندرج، همواره انـجام آزمون هاي کارگاهی براي تایید مناـسب بودن محـصول و تعیـین مـیزان مـصـرف جهت حصول

نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شـرکت ضامن توصیه و راهنمایی هاي نمــایندگان، تـوزیع کننـدگان و

عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطالعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

شرایط نگهداري:

مدت نگهداري:

نوع بسته بندي:

C

365Day

30
kg

روش مصرف

به محض اتمــام بتــن ریـــزي در سطــوح کف و یا بـاز نمودن 

قالب ها به روش اسپري نمودن بر روي سطح مصـرف گردد. 

در مـواردي که با تـاخیردر اعمال این محصــول به روي سطح 

مـواجه هستیم بهتـر اسـت قبـل از اعمال ماده بر روي سطح 

از آب شـیرین و قابل آشــامیدن براي اشــباع ســطوح بتنی 

استفاده نموده و بعد از آن از ماده نگهدارنده بتن اسـتفاده 

گردد .

همچنین در شرایط سخت آب و هوائی ( گرم و خشــک ) بهتر 

است با باال بردن میزان مصــــرف ماده بر هر متر مربع فیلم 

ضخیم تري بر روي سطح ایجاد گردد که مقاومت بهتري براي 

جلوگیري از تبخیر آب اختالط از خود نشان دهد .

در شــرایطی که قـرار اســت بتن جـدید بر روي ســـطح بتن 

کیورینگ شده با مواد نگهدارنده بتن اجراگردد ، بهتر است 

قبل از بتـن ریــزي مجـدد مواد نگهـدارنـده بتن از روي بتن 

قدیم شسته شود .

ESA.Cureنگهدارنده بتن 

مقدار مصرف

میزان مصرف این محصول با توجه به دمـاي هوا ، رطوبت 

و وزش بــاد بین 50 الــی 100گــرم بر هــر متــر مــربع 

مشخص می گردد.

نکته : با توجه به مکانیزم عملکرد این محصول بهتر است 

با نسبت 1 به 1 با آب آشامیدنی مخلوط گردد . 
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