
خواص و اثرات
تشدید حرارت زایی در مالت های سیمانی	 
تسریع در زمان گیرش اولیه 	 
افزایش دوام و انسجام مالت	 
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند	 

موارد کاربرد
ـــرد  ـــوای س ـــات در ه ـــاخت م ـــت س ـــب جه 1 - مناس

ـــدان و یخبن
ـــرعت  ـــه س ـــی ک ـــاخت مات های ـــرای س ـــب ب 2- مناس

ـــژه دارد.  ژل شـــدن در آن هـــا اهمیـــت وی

مقدار مصرف
ـــدار  ـــدوده مق ـــط کار،  مح ـــای محی ـــه دم ـــه ب ـــا توج ب
مصـــرف 4 تـــا 6 درصـــد وزن ســـیمان مصرفـــی 

توصیـــه می گـــردد. 
ـــات  ـــی از آب م ـــخ مصرف ـــد ی ـــی ض ـــادل وزن ـــه: مع توج

ـــد.  ـــر نمایی کس

روش مصرف
ــات  ــخ را در مـ ــد یـ ــوان ضـ ــق می تـ ــه دوطریـ بـ

ــرد: ــرف کـ مصـ
1 - اضافه کردن ضد یخ به آب ساخت مات

2 - اضافه کردن آن بعد از ساخت مات
تغییـر مقـدار مصـرف: مصـرف کمتـر یـا بیشـتر از 
محـدوده مجـاز ایـن مـاده افزودنـی فقـط می توانـد بـا 
مجوز کارشناسـان تکنولوژی بتن شـرکت صنایع شـیمی 

سـاختمان آبادگـران انجـام پذیـرد.  
درصـورت مصـرف همزمـان چنـد مـاده افزودنـی بتـن 
حتمـاً بـا دفتـر فنـی شـرکت آبادگـران تمـاس حاصـل 

فرماییـد. 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکي: مایع  

رنگ: سفید مات 
1/   03 ± 0/   05  g/cm3  :وزن مخصوص

مالحظات  
مدت نگهداري: یک سال در بسته بندي اولیه  

شــرایط نگهداري: در ظــروف دربســته و دور از تابش 
مستقیم  نور خورشید.

بهترین دمای نگهداری : دماي    10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندي: گالن 20 کیلوگرمي  

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سامتی و 
محیط زیست قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. 

لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 
این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www.abadgarangroup.com 

ضدیخ مالت
E. M. ANTIFREEZE-M

ماده افزودنی شــتاب دهنده واکنش هیدراسیون که برای ساخت و اجرای مالت در سرمای شدید 
طراحی شده است. 
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