بتونیز
تمیزكننده سطح بتن و قالب بتن از آلودگي بتني

Betonyse
Formwork and Concrete Surface Cleaner

بتونيز مادهاي براي پاکسازي سطوح از باقيماندههاي بتن و مالتهاي
سيمانی میباشد .این محصول با ایجاد واکنشهاي شيميایی ،ساختار
کریستالی بتن را منهدم کرده و آن را قابل شستشو میکند.
محصول بتونيز طبق مشخصات فيزیکی و شيميایی جدول زیر توليدد
میشود.
حالت فيزیکی
رنگ

مایع
زرد رنگ

چگالی
مقدار کلرید

1/1 ± 0/05 g/cm3
حاوي یون کلراید
0
-5 C

pH

دماي انجماد

كاربرد و اثر تمیزكننده سطحي
كاربرد تمیزكننده
 تميزکاري سطح انواع قالبهاي بتنی تميزکاري اندواع سدطوح و ابدزار آلدوده شدده بدا باقيماندده بدتنسختشده
 شستشددوي سددطحی بددتن جهددت آمادهسددازي بددراي امليدداترنگآميزي

مزایای استفاده از تمیزكننده سطحي
 با سطح بتن واکنش میدهد داراي بوي مالیم است بااث افزایش امر قالبهاي بتن میشود زمان تميزکاري و آمادهسازي مجدد قالبهاي استفادهشده را بدحداقل میرساند

محدوده مجاز و روش استفاده از ماده تمیزكننده
 بتونيز را بر روي سطح خشد و خند اامدال نمایيدد .بهتدریننتيج از پاشش این محصول با اسدتفاده از اسدرري ایدرل (بددون
هوا) حاصل میشود .اما پاشش بدا پمپهداي معمدولی و یدا حتدی
اامال آن با برس نيز امکانپذیر است.

 قبل از اامال بتونيز از خن بودن سطح اطمينان حاصل نمایيد.(توج  :هيچگاه بتونيز را بر روي سدطح دا شدده در مجداورت ندور
خورشيد اجرا نکنيد)
بهترین زمان براي اجراي بتونيز ،سااات اوليد صدبح یدا بعددازظهر
(غروب) میباشد .بخشدی از سدطح را بدراي کدار مشدخ کنيدد و
محلی را ب انوان نقط شروع در نظر بگيرید و پاشش یکنواخت تا
پایان قسمت را ادام دهيد .پ از پوشش کامل سدطح بدا بتدونيز،
اجازه دهيد تا این محصول ب مدت  10تا  ۴5دقيق ب داخل سطح
بتن نفوذ کند .این زمان بستگی ب دماي محدي و خدخامت سدازه
دارد .زمانی ک بر روي سطح ،پودر سفيدرنگ ،شکريرنگ تشدکيل
شد ،مجدداً بتونيز را بر روي سدطح اسدرري کنيدد .تدا اشباعشددن
کامل سطح و پ از تبدیل سيمان یا بتن ب محصولی پنيريشکل
آن را با آب بشویيد .بهترین نتيج از شستشو با فشار باال (  300تا
 500بار) حاصل میشود؛ هرچند فشار خروجی از لول کشی شهري
نيز میتواند پاسخگو باشد.
 براي تميز کردن وسایل کوچ  ،آنها را ب مدت  20تا  ۴5دقيقدر سطل حاوي بتونيز غوط ور کرده ،سر با آب سرد بشویيد.
 در زمانی ک دماي هوا زیر نقط انجماد و یا ب شدت گرم باشدد،از اجراي بتونيز خودداري نمایيد .الزم ب ذکر است بهتدرین نتيجد
در دمداي  5درجد سدانتیگراد تددا  2۷درجد سددانتیگراد حاصددل
میشود.
 قبل از استفاده بتدونيز در مقيداس وسديع ،آن را روي ید سدطحکوچ ب منظور اندازهگيري قدرت تميزکنندگی (تعداد دفعات مورد
نياز) آزمایش نمایيد.

نکات ایمني در استفاده از ترمیمكننده سطحي
این محصول در دست مواد خطرناک طبق بنددي میشدود؛ خدمناً در
تماس با پوست می تواند باادث ایجداد حساسديت شدود .بندابراین در
هنگام کار با این ماده الزم است از پوشش مناسب ،ايند و ماسد
استفاده شود .همچنين راایت نکات زیر الزم است:
 در صورت تماس این ماده با چشم ،شخ در معدر آسديبحداقل ب مدت  15دقيق درون آب ،پل بزند.
 در صورت تماس این ماده با پوست ،سدریعاً پوسدت آلدوده بدمدت  15دقيق در آب تميز شست شود.

 لباس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شست شود تا مجددداًقابل استفاده باشد.
 در صورتيک شخ مصدوم همچنان احسداس نداراحتی دارد،الزم است سریعاً ب پزش مراجع شود.
 این ماده هيچگاه بر روي سطح دا ریخت نشود. -قبل از اجرا از مرطوبسازي سطح اجتناب شود.

روش حمل و نقل و انبار كردن ماده تمیزكننده
شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل

دماي مجاز حمل و نقل و فضاي نگهداري این محصول بين 5C

و  30Cاست .خمناً راایت موارد زیر نيز الزم است:
 از قرار دادن ظرف حداوي مداده تميدز کنندده در معدرمستقيم خورشيد اجتناب شود.
 -از یخزدگی ماده تميز کننده جلوگيري شود.

ندور

طول عمر ماده تمیزكننده
چنانچ ظروف حداوي ایدن محصدول در شدرای اسدتاندارد ،انبدار و
نگهداري شود ،زمان قابل استفاده از آن 12 ،ماه است.

بستهبندی ماده تمیزكننده
این محصول در گالنهاي  20کيلوگرمی ارخ میشود.

اطالعات تکمیلي
براي کسب اطالاات تکيملی این محصول با بخش فنی شرکت کرکو
تماس بگيرید .خمناً براي اطالع از املکرد ایدن مداده و اثدر آن روي
بتن سختشده ب فرم اطالاات املکردي بتدونيز ()Betonyse-PPI
مراجع کنيد.

اطالعات تماس
آدرس شرکت :تهران ،خيابان سدهروردي شدمالی ،کوچد شدهرتا ،
پالک  ،۷۴طبق اول ،واحد ۴
155961351۴
کد پستی:
021-89331
شماره تماس:
www.capco.co.ir
آدرس وبسایت:
info@capco.co.ir
پست الکتروني :

