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การทางานและการผสม

้
 ลดปริมาณน้าทีใ่ ชผสมคอนกรี
ต เพิม
่ กาลังอัดและความ
ทนทานให ้คอนกรีต
 หน่วงการก่อตัวของคอนกรีตให ้แข็งตัวชา้ ทางานได ้
ทันเวลา ไม่ต ้องผสมน้าเพิม
่
 เพิม
่ ฟองอากาศขนาดเล็ก ชว่ ยให ้ผสมง่าย คอนกรีตเท
ไหลตัวดี
ึ ผ่านของน้า ไม่เกิดการยุบตัว และไม่ไหลเยิม
 ลดการซม
้
 ไม่มส
ี ว่ นผสมของคลอไรด์ จึงไม่กระทบต่อการกัดกร่อน
ของเหล็กเสริม

การหน่วงการก่อต ัว
ระยะเวลาการหน่วงการก่อตัวและการลดปริมาณน้า
้
สามารถปรับเปลีย
่ นปริมาณการใชงานให
้เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน ซงึ่ ขึน
้ อยูก
่ ับปริมาณการเติม Hydratard 11
การผสมของคอนกรีต และสภาพแวดล ้อม โดยพิจารณา
ปั จจัยหลักดังต่อไปนี้ :

คุณสมบ ัติ
Hydratard 11 เป็ นน้ายาผสมคอนกรีตประเภทลดน้า
ั โฟเนท ไม่
และหน่วงการก่อตัว ประกอบด ้วยวัตถุดบ
ิ ลิกโนซล
ี ้าตาล
มีสว่ นผสมของคลอไรด์ ได ้เป็ นของเหลวสน
Hydratard 11 จะกระจายตัวเป็ นอนุภาคขนาดเล็กใน
การผสมคอนกรีต ชว่ ยลดปริมาณน้าในการผสมได ้อย่างมี
ิ ธิภาพ และชว่ ยหน่วงการก่อตัวของคอนกรีตให ้แข็งตัว
ประสท
้
ั่ ชว่ งต ้น ซงึ่ ไม่สง่ ผลต่อการหด
ชาในการทาปฏิกริ ย
ิ าไฮเดรชน
ตัวและกาลังอัด
การใชง้ าน
 เหมาะสาหรับงานคอนกรีตผสมเสร็จทัว่ ไปทีต
่ ้องการ
่
คุณภาพสูง และบริเวณทีท
่ างานยาก เชน ในสภาวะ
อากาศร ้อนจัด เพือ
่ ควบคุมการเติมปริมาณน้าในคอนกรีต
ิ ธิภาพของคอนกรีต
ไม่มากเกินไป ไม่สง่ ผลต่อประสท
 เหมาะสาหรับงานทีม
่ พ
ี น
ื้ ทีม
่ าก และบริเวณผสมคอนกรีต
อยูห
่ า่ งจากบริเวณทีเ่ ทคอนกรีต เพือ
่ หน่วงการก่อตัวของ
คอนกรีตให ้แข็งตัวชา้ มีเวลาทางานมากขึน
้ โดยไม่ต ้อง
ผสมน้าเพิม
่

การเข้าก ันได้
Hydratard 11 สามารถเข ้ากันได ้ดีกับน้ายาผสม
็ กรีต น้ายาผสมทัง้ หลายไม่ควรนามา
คอนกรีตอืน
่ ๆ ของเซม
ผสมในคอนกรีตในครัง้ เดียวหรือผสมเพิม
่ คุณภาพของ
คอนกรีตทีใ่ ข ้น้ายาผสมมากกว่าหนึง่ ชนิดควรจะต ้องทาการ
ทดสอบก่อน

ข้อมูลทางเทคนิค
ได้ร ับการร ับรองมาตรฐาน BS 5075 Part 1, ASTM C494
ประเภท B และ D, และ BSEN 934-2
ี ้าตาล
ล ักษณะ : ของเหลวสน
ความถ่วงจาเพาะ (BSEN 934-2) : 1.18 ที่ 22°C + 2°C
สารคลอไรด์ทล
ี่ ะลายนา้ (BSEN 934-2) : ไม่มี
ความเป็นด่าง (BSEN 934-2) : โดยปกติ โซเดียม
ออกไซด์ จะน ้อยกว่า 3 กรัม หรือเทียบเท่าต่อน้ายา 1 ลิตร

www.cemkrete.com

A) วัสดุทดแทนปูนซเี มนต์และปูนซเี มนต์ SRC อาจจะ
้ มาณ Hydratard 11 มากกว่าปูนซเี มนต์
ต ้องใชปริ
สาเร็จรูปทีผ
่ ลิตจากปูนปอร์ตแลนด์ ในระดับปริมาณ
การผสมคอนกรีตทีเ่ ท่ากัน
B) อุณหภูมท
ิ ส
ี่ งู หรือสภาวะอากาศร ้อนจัด อาจจะต ้อง
เพิม
่ ปริมาณ Hydratard 11 มีผลต่อการ
เปลีย
่ นแปลงระยะเวลาการแข็งตัวเปรียบเทียบกับการ
ผสมทีม
่ ก
ี ารควบคุม
C) การเปลีย
่ นแปลงปริมาณซเี มนต์ วัสดุผสมหรือ
สารเคมี อาจทาให ้ระยะเวลาการหน่วงการก่อตัว
เปลีย
่ นแปลงได ้ ซงึ่ ปริมาณของ Tri-Calcium
Aluminates ในปูนซเี มนต์เป็ นปั จจัยหลัก ทีท
่ าให ้
ี
ปูนซเมนต์แข็งตัวเร็วขึน
้
D) การผสมน้ายาผสมในคอนกรีต ในการผสมที่
้
เหมือนกันอาจจะใชระยะเวลาก่
อตัวแตกต่างกันได ้
ดังนัน
้ จึงควรทดสอบเพือ
่ หาปริมาณ Hydratard 11
ทีเ่ หมาะสมกับระยะเวลาการก่อตัว

้
Hydratard 11 สามารถใชผสมกั
บปูนซเี มนต์ปอร์ต
่
แลนด์ ปูนซเี มนต์ SRC และวัสดุทดแทนปูนซเี มนต์ เชน
ิ ก
PFA, GGBFS และซล
ิ ้าขนาดเล็ก
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การผสม

ข้อควรระว ัง

Hydratard 11 ควรผสมกับน้าทีจ
่ ะนาไปผสมคอนกรีต
่ ลังน้า ตามอัตราสว่ นทีไ่ ด ้ทดสอบ และเป็ นไป
ก่อน หรือใสห
ตามข ้อกาหนดมาตรฐานสัดสว่ นผสมคอนกรีต โดยสามารถ
ติดต่อฝ่ ายเทคนิคของบริษัทเพือ
่ ขอคาแนะนา

การติดไฟ : Hydratard 11 มีลักษณะเป็ นน้า ไม่ตด
ิ ไฟ

หมายเหตุ : ระวังการเติมปริมาณน้ายามากเกินเท่าตัว จะทา
ให ้ระยะเวลาการก่อตัวนานออกไป สง่ ผลต่อการบ่มคอนกรีต
การทาความสะอาด
ล ้างเครือ
่ งมือทันทีทท
ี่ างานเสร็จด ้วยน้าเปล่า
ภาชนะบรรจุ
Hydratard 11 : ถัง 205 ลิตร และจัดสง่ แบบ bulk
truck

จุดแข็งต ัว : ประมาณ -4 °C
ชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย : ควรสวมถุงมือ แว่นตา
ั ผัสทาง
หรือหน ้ากาก ป้ องกันในขณะทางาน ถ ้าเกิดสม
ผิวหนังหรือ เข ้าตา ควรล ้างออกด ้วยน้าเปล่าทันที หากเกิด
อาการแพ ้ระคายเคืองควรรีบไปพบแพทย์
อายุการเก็บร ักษา
12 เดือน ในภาชนะทีย
่ ังไม่เปิ ด และเก็บไว ้ในทีแ
่ ห ้ง ใน
อุณหภูมม
ิ ริ ะห่าง 2-50 °C
งานด้านเทคนิค
บริษัทยินดีให ้คาปรึกษาข ้อมูลทางเทคนิค การออกแบบ
ี่ วชาญ
และการแก ้ปั ญหาหน ้างาน โดยทีมงานผู ้เชย
โดยเฉพาะ กรุณาติดต่อฝ่ ายเทคนิค บริษ ัท เซมกรีต ใน
ลักษณะงานทีไ่ ม่ได ้กล่าวถึง และข ้อมูลเพิม
่ เติม
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