
 

 

Daraset® 580 
ბეტონის ანტიფრიზი,  

 

აღწერა 

Daraset 580 ბეტონის ანტიფრიზი წარმოადგენს 

ორგანული და არაორგანული შემადგენლობისგან 

დამზადებულ არაკოროზიულ დანამატს, რომელიც 

აჩქარებს ცემენტის ჰიდრატაციას, რაც იცავს 

ბეტონს გაყინვისგან და ზრდის ბეტონის ადრეულ 

სიმტკიცეს. Daraset 580 არ შეიცავს კალციუმ 

ქლორიდს და არის სრულად არაკოროზირებადი 

არმირებასთან.  
 

გამოყენების შესახებ 

Daraset 580 -ის წყალობით შესაძლებელია 

შემცირდეს ბეტონის შეკვრის ვადები და მიღებულ 

იქნას ადრეული სიმტკიცე განსაკუთრებით ცივ 

ამინდებში რაც იმის საშვალებას იძლევა რომ 

ბეტონი დაცული იქნას ყინვისგან.  

განსაკუთრებული თვისებები 
Daraset 580 გამოიყენება ასევე წინასწარ დაძაბულ 

კონსტრუქციებში, რაც იძლევა მარალი ხარისხის ეტონის 

წარმოების საშუალებას კოროზიის გარეშე. ასევე Daraset 580 

გამოიყენება დუღაბში, რომლითაც შეიძლება დამუშავდეს 

კოროზირებული ან დაზიანებული ბეტონის ზედაპირები. 

 

ქიმიური ზემოქმედება 
Daraset 580 აჩქარებს ცემენტის და წყლის რეაქციას,და 

ამაღლებს ჰიდრატაციის სითბოს რამდენადაც ადრეული 

სიმტკიცე მიიღება ცემენტის მაღალი ჰიდრატაციისთ, ასევე 

უზრუნველყოფს ბეტონის გამყარებას მოკლე პერიოდში. 

რაც საგრძნობლად ამცირებს ბეტონის გაყინვის რისკს.  

გამოყენების პირობები 
Daraset 580  დამატებულ უნდა იქნას ბეტონის მორევის 

შემდგომ. სანამ მოხდება Daraset 580  -ის დამატება არაა 

რეკომენდირებული სხვა ქიმიურ დანამატებთან შერევა. 

 

თავსებადობა 
თავსებადობა სხვა დანამატებთან 

Daraset 580 თავსებადია ისეთ დანამატებთან როგორებიც არის  

Darex AE3(ჰაერშემყვანი), WRDA (პლასტიფიკატორი)
® 

P4 და 

WRDA
® 

P7 და  Daracem ის ყველა სერიასთან 

(სუპერპლასტიფიკატორი), რომლების ამცირებენ   წყლის 

შემცირებას ბეტონში. 

 

თითოეული დანამატი უნდა იქნას მიწოდებული ბეტონის 

ნარევში ცალ ცალკე.  

 

დოზირება 

 

   500 გრ – 4000 გრ  100კგ ცმენტზე  

0.5-4%  ცემენტის მასის წონიდან 

 

 

 

 

        

 

 

 
          

 

 

 

 
 

   

ბეტონის დანამატები 

უპირატესობები 
1. სპეციალურად ფორმულირებული 

დანამატი ყინვაში სამუშაოდ , 

საგრძნობლად ამცირებს ბეტონის 

შეკვრის ვადებს. 

2. შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას -7 С 

და უფრო დაბალ ტემპერატურაზე. 

3. საგრძნობლად აჩქარებს სამშენებლო 

პროცესს რაც იძლევა ზემეტი 

დანახარჯების დაზოგვის საშუალებას. 

4. არ იწვევს კოროზიას. 

5. ანტიფრიზის ყინვის ტემპერატურა        

-23C  

 

 



ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება 

იხილეთ  უსაფრთხოების სერთიფიკატი 

DARASET  580-ის ან მიმრთეთ«Grace »-ის 

წარმომადგენელობას. 
 

შეფუთვა 

1000- ლიტირიანი ცისტერნა ან 200-ლიტრი 

კასრი და  20-ლიტრი პლასმასის ავზი, 

 

შენახვა ვარგისიანობა 

 შეინახეთ +5°C ტემპერატურაზე ზევით, 

დალუქულ  ოთახში,დაცული ზედმეტი 

სითბოსგან, სიცივისგან,პირდაპირი მზისგან 

და ყინვისგან. სწორი შენახვის შემთხვევაში 

ვადა 12 თვე. 

საერთაშორისო ნორმები 

DARASET 580 შეესაბამება მოთხოვნას : UNI 

7105 და  7109  ASTM C 494 სახე C, TS EN 934-2, 

გრაფა 6. 

 

ტექნიკური მომსახურება 

             ტექნიკურისამსახური «GRACE 

CONSTRUCTION PRODUCT» ყოველთვის მზად 

ვართ დაგეხმაროთ პროდუქტის საკითხებში 

სწორი გამოყენებისთვის .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.graceconstruction.com 

 
Grace Concrete Chemicals Grace 

Construction Products 

 LLC Georgian Concrete Club 

G.Saakadze descent str 11 Post 

Code 0160 Tbilisi/Georgia 

Mob.    +995 577.522.999 

Tel.    +995 322.954.831 

E-mail. info@gracegeorgia.com 

Web.    www.grace.com 

              www.geoconcrete.ge 

 

შემადგენ კალციუმის ნიტრატი 

ფორმა ერთგვაროვანი სითხე 

ფერი 
 
სიმჭიდროვე  (@20°C) 

ყავისფერი 
 

1,170 ± 0,015 გ/სმ3 
(TS 781 ISO 758) 

pH (@20 °C) 8.5 ± 1.0 (TS 6365 EN 1262) 

სულ ქლორი < 0,10 M.-% (TS 1116 EN ISO 1158) 

ქლორის რაოდენობა, 
წყალში გახსნისას 

< 0,10 M.-% (TS EN 480-10) 

ტუტე < 7.0 M -% (TS EN 480-12) 

შენახვა შეინახეთ დალუქულ ორგინალ შეფუთვაში 

(კასრი, კონტეინერი) +5°Cტემპერატურაზე 

ზევით,დაიცავით პირდაპირი მზისგან და ყინვისგან..  
. 

რეკომენდირებული დოზა 0,5-3,0% ცემენტის საერთო რაოდენობა. 

ფიზიკური ზემოქმედება               დეტალური ინფორმაციისთვის 
გაეცანით  პროდუქტის უსაფრთხოების 
სერთიფიკატს(MSDS) ან მიმართეთ  
GRACE-ის წარმომადგენლობას  

შენახვის ვადა   12 თვე გამოშვების დღიდან. 

http://www.graceconstruction.com/

