YapCon® Antifreeze
Priz Hızlandırıcı Beton Katkısı Düşük sıcaklıklarda betonun erken dayanımının artmasını sağlayan priz
hızlandırıcı beton katkısıdır.
Genel Özellikler
•
•
•
•

Her türlü hazır beton ve prefabrik beton üretiminde kullanılır.
Soğuk iklim koşullarının olduğu bölgelerde donma çözünme riskine karşı kullanılır.
Betonun kalıcılık, kolay işlenebilirlik, su geçirimsizlik gibi özelliklerini arttırır.
Klor içermez
Kullanım Oranları Kullanım oranı
Toplam bağlayıcı miktarının % 1 – % 3 oranında kullanılması önerilir. En iyi sonuç için kullanım oranı
önceden yapılacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir.
Uygulama Metodu
Karışıma giren bağlayıcılar ve agregalar karışım mikserine alınır. Kantarda tartılan katkı, karma suyuna
katılarak kuru karışıma eklenir. Homojen ve istenilen kıvam elde edilene kadar karıştırılır. (30 -45 sn.
arası karışım süresi tavsiye edilir.)
Ambalaj
Bidon, Varil, IBC Tank ve Dökme
Depolama Koşulları
Ortam sıcaklığının +5°C’den yüksek olduğu ortamlarda ve doğrudan güneş ışığından korunarak
depolanmalıdır. Daha düşük sıcaklıklarda depolanmış malzemeler doğrudan ısı kullanılmadan oda
sıcaklığında çözülmesi beklenmelidir. Ürün çözüldükten sonra mekanik olarak karıştırılarak homojen
hale getirilmelidir. Raf ömrü, orijinal ve açılmamış ambalajda, uygun depolama koşullarında üretim
tarihinden itibaren 12 aydır.
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İş Sağlığı ve Güvenliği
Öncelikle uygulama yapılacak alanlarda gerekli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalı ve işlemler
teknik bilgi ile donanıma sahip kişilerce yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
talimatlarına uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince belirtilen iş elbiseleri, koruyucu
eldiven/gözlük/maske benzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması
zorunludur. Çalışma sahasının havalandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile
yaklaşılmamalıdır. Ürünün deri ve göz ile teması kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su
ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirmeden tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve
içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak yerlerde depolanmalı ve
korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenmelidir. Ayrıca ürünün
uygulanması; yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu konudaki
sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.
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