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- FC-100 là phụ gia đóng rắn cực nhanh sử dụng cho xi măng poóc lăng.
- FC-100 được sản xuất dưới dạng dung dịch trong nước.

Mô tả sản phẩm

Công dụng
FC-100 cho phép rút ngắn thời gian đóng rắn của hồ xi măng xuống chỉ còn ít 
phút.

Hồ xi măng hoặc vữa có FC-100 được sử dụng làm vật liệu đóng rắn rất 
nhanh để chặn dòng nước chảy hoặc ở những phần kết cấu yêu cầu đóng 
rắn cực nhanh như đế móng, chốt bu lông, các phần gia cố kết cấu bê tông.

Lĩnh vực sử dụng

FC-100
Phụ gia đóng rắn tức thời

Thông số kỹ thuật
Ngoại quan    Dạng lỏng.  
Màu sắc    Vàng, nâu nhạt.
Tỉ trọng    1,25-1,28.
Hàm lượng chất khô   33-38%.
Đóng gói    20, 200 lít/thùng.

Cách dùng

Bảo quản
- Cất giữ nơi khô ráo, thoáng mát.
- Hạn sử dụng: 24 tháng từ ngày sản xuất.

- Quy trình thi công: + FC-100 được pha loãng với nước theo tỉ lệ 1:1 đến 1:7 trước khi 
trộn với xi măng, mức độ pha loãng cần được thí nghiệm trước, phụ thuộc vào loại xi 
măng và yêu cầu kỹ thuật thi công.
+ Trộn đều hỗn hợp xi măng với FC-100 rồi tiến hành thi công ngay.
+ Với những mạch nước chảy cần giữ cho lớp hồ xi măng hoặc vữa đóng rắn cực nhanh 
trong vòng 2-4 phút để đảm bảo vật liệu đã đóng rắn và chịu được áp lực đẩy của nước.
- Lưu ý: + Tiến hành dưỡng ẩm ở những phần khô không tiếp xúc với nước.
+ Rửa sạch dụng cụ ngay sau khi trộn và thi công xong.
+ Sử dụng máy trộn để đảm bảo độ đồng nhất cần thiết cho hỗn hợp trộn, tuyệt đối 
không trộn thủ công bằng tay.
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